Styrelsemöte SBK Stockholmsdistriktet 2010 01 18, kl 18.30 .
Lokal: Studiefrämjandet, Solna
Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntson,
Lorentz Ogebjer.
Meddelat förhinder: Inger Larsson, Sanna Lagerman, Lennart Lindberg, Lars
Magnuson.
Adjungerad: Gunilla Bergendal
En blombukett överlämnades till Ragnar Bergståhl med anledning av en
bemärkelsedag. Gratulationerna var från styrelseledamöterna samt Maud Steinrud,
Stefan Roos och Gunilla Bergendal.
1. Mötets öppnande.
Ragnar Bergståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Till sekreterare för
mötet utsågs Gunilla Bergendal.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes utan tillägg.
3. Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokollet från 2009 12 10 godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter.
- Ekonomi.
Ekonomin är fortfarande god. Inbetalningar från John Bull har skett enligt
avtalsplan. Totalt 99 000 kronor under 2009.
Distriktet ska sammanställa en prislista gällande all utbildning i distriktets regi.
- Styrelsen
Statistik för regional verksamhet är inskickad till SBK Centralt i laga tid.
- Sektorer
Hundägarutbildningssektorn.
Therese Palm, SSBK, har ansökt om allmänlydnadslärarutbildning. Kostnaderna
för utbildningen är totalt ca 15 000:-. Enligt bestämmelserna bekostas
utbildningen av lokalklubb eller distrikt. I Stockholmsdistriktet gäller att
lokalklubben anhåller om bidrag med hela eller delar av kursavgiften hos
distriktet.
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Tävlingssektorn.
Ragnar Bergståhl har sammanställt första delen av domarförteckningen.
Distribueras i vecka 4.
Lennart Lindberg utsågs som ansvarig för översyn av statuter för
vandringspriser.
Ragnar Bergståhl och Lennart Lindberg sammankallar snarast klubbarnas
tävlingsansvariga till TÄS-möte för att diskutera arbetsuppgifterna inom
distriktet. En arbetsgrupp bör utses. SM-generalen Stefan Roos bör adjungeras
till arbetsgruppen. Ansvaret för att alla klubbar representeras på mötet ligger på
klubbarnas nuvarande eller nyvalda ordförande. Ett av syftena med detta
diskussionsmöte är att förbereda inför en eventuell nyorganisation av distriktets
sektorer till utskott.
Från den nu avslutade tävlingssekreterarkursen rapporteras att samtliga klarat
det teoretiska provet.
På tävlingsledarkursen, som arrangeras på SSBK, deltar även Järfälla BK och
Värmdö BK.
Uppmaning till tidigare vandringspokalsvinnare att återlämna pokalerna före
årsmötet ska skickas ut.
Stockholms Pokalen - DTBK
Appellpokalen – Tyresö BK
Doggy Cup-pokalen – Mälarö BK
DM-pokalerna har delats ut på resp. tävlingsdag.
Rallylydnad.
En aktivitets- och utbildningsplan för 2010 med kursavgifter har distribuerats till
alla berörda.
Inbjudan till utvecklingsdag för instruktörer med genomgång av SBKs remiss
och inbjudan till domarutbildning har också sänts ut av AG Rallylydnad.
Samtliga handlingar är publicerade på hemsidan.
PR/Info.
Den 1 februari, då valberedningens förslag blir officiellt, avser PR/Info att på
hemsidan lägga in valberedningens förslag till styrelse 2010 med presentation
av föreslagna och kvarvarande ledamöter med bild. Idén kommer från Bygga
Broar-konferensen.
Från konferensen kom också idén att sammanställa en Verktygs-idé-låda för
aktiviteter. En arbetsgrupp i den nya styrelsen får i uppdrag att tillsammans med
PR/Info finna formerna för hur denna ska kunna genomföras.
Rasutvecklingssektorn.
Möte med alla lokalklubbar kommer att ske på onsdag i denna vecka (3) på
Lidingö BK.
Uppdatering av lista med figuranter är aktuell. Avvaktar det nya
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medlemssystemets möjligheter att specificera körning av olika funktionärer.
Systemet ska, enligt SBK, tas i bruk under januari månad.
5. Inkommande och utgående handlingar.
Valberedningen har presenterat förslag till styrelse 2010, mandatperioder
korrigeras. Publiceras på hemsidan den 1 februari.
Påminnelse om resultatredovisning för vandringspokalerna, Stockholms
Pokalen, Appellpokalen och Doggy Cup pokalen, har gått ut till klubbarna.
6. Verksamhetsberättelse.
Förslaget genomlästes. Endast detaljer diskuterades. Ett fåtal mindre
korrigeringar.
7. Verksamhetsplan.
Denna saknas. Om årsmötet godkänner de nya stadgarna innebär detta att
verksamhetsplanen inte presenteras av den avgående styrelsen. Lennart
Larsson och Ragnar Bergståhl informerar sig om hur man hanterar detta
centralt.
Enligt de nya stadgarna ska sittande styrelse på årsmötet ge förslag till mål och
verksamhetsinriktning.
Lennart Larsson och Ragnar Bergståhl fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte
förbereda ett diskussionsunderlag för mål och verksamhetsinriktning. Syftet ska
vara att anpassa distriktet till utskottskonstruktion i enlighet med den önskade
målstyrningen.
I enlighet med detta införs en e-postadress för kansli@sbkdistr.se. Till denna
adress ska all information, bl.a. från SBK centralt, distribueras till distriktets
kansli, som i sin tur förser rätt ansvarig för sektor/utskott med aktuell
information.
På grund av datorhaveri på SBK finns inga uppgifter om medlemsutvecklingen
2009 tillgänglig.
8. Budget.
Resultatbudget för samtliga sektorer exkl. TÄS samt kombinerad rambudget för
innevarande år och preliminär rambudget för resterande verksamhetsår gicks
igenom. Vissa poster justerades. Kanslikostnaderna är budgeterade högre än
tidigare, eftersom arbetsuppgifterna genom Studiefrämjandet kan ändras, varvid
en ev. arvoderad kanslitjänst bör tillsättas för distriktet.
Styrelsearvode diskuterades. Beslöts att reseersättning och telefonersättning
mm är ett bättre alternativ än arvode.
SM-kostnaderna ska bokföras på året de tillhör (2011).
9. SM 2011.
Den nu tillsatta SM-organisationen har sitt första möte den 28 januari. Rapport
kommer till nästa styrelsemöte.
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10. Organisationskonferens 23-24 januari.
Från distriktet deltar Lennart Larsson. Ragnar Bergståhl representerar SBKs
Utskottet för organisation och Lennart Lindberg ingår i valberedningen.
11. Övriga frågor.
Remitterad från föregående möte: Kansli- och möteslokal. Beslöts att inte anta
erbjudandet om kansli i SBKs lokaler. Tills vidare utnyttjas Studiefrämjandets
lokal för kanslifunktionen och möten kan ev. förläggas på de olika
lokalklubbarna.
Två veckor efter årsmötet ska samtliga befattningshavare på Stockholmsdistriktet rapporteras till SBK Centralt.
Beslöts att skicka blommor till Inger Larsson, som är konvalescent efter en
operation.
12. Nästa möte.
Onsdagen den 17 februari 2010, kl 18.30 på Studiefrämjandet.
13. Mötets avslutande.
Ragnar Bergståhl avslutade mötet och tackade de närvarande.

Gunilla Bergendal
Tf. sekreterare

Ragnar Bergståhl
Ordförande

Bil.: Valberedningens förslag med korrigering av mandatperioder.
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