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Protokoll från styrelsemöte  
2010 04 21, kl. 18.30 

Plats: SBK Stockholmsavdelningen 
 
 

Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Inger Larsson, Lotta Berntson, Lennart 
Lindberg, Maud Steinrud; Lotta Ahlberg-Wennersten, Lorentz Ogebjer, Lars Magnuson. 
Adjungerad: Gunilla Bergendal 

 
 

1.   Mötets öppnande 
      Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2.   Godkännande av dagordning. 
      Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 
3. Föregående mötesprotokoll. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

4. Rapporter 
 
- Ekonomi 
Ekonomin är fortfarande god. På kontot finns per den 21 april kronor 130 000. 
Lotta Berntson föreslog att det skulle avsättas en särskild punkt för hantering av 
ekonomin vid nästa styrelsemöte.  
Beslutades att bidra till underskottet för Rädda Påsken-övningen, som distriktets 
räddningshundförare ordnade. 
 
- Sektorer  
 
D-HUS 
Lotta Ahlberg-Wennersten uppdrogs att kontrollera lärararvodena för att utbilda 
instruktörer. Övriga frågor från D-HUS-mötet, se bilaga 1, sid 4. 
Svar fråga 1: Arrangerande klubbs medlemmar har företräde till kurs. Klubben själv kan 
avgöra om man tar emot medlemmar från andra brukshundklubbar samt om eventuell 
förhöjd kursavgift för dessa. Det förekommer att klubbar erbjuder överblivna kursplatser 
till andra brukshundklubbars medlemmar utan att kräva ytterligare medlemsavgift i 
klubben. Frågan är inte färdigutredd.  
Svar fråga 2: Utbildning för allmänlydnadslärare måste ske centralt. 
Svar fråga 3: Äskande av medel för lärarutbildning är inte möjligt. Utbildningen betalas 
centralt. Inga övriga kostnader ersätts.  
Svar fråga 4. Finns ingen rutin för detta. 
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Rallylydnad 
Maud Steinrud har utbildat olika grupper av hundägare inom SKK och SBK i 
rallylydnad. 
Stort intresse för Prova-på-dag i rallylydnad för instruktörer och lärare på Österåkers 
BK den 30 maj. 
 
PR/Info - Hemsidan 
Gunilla Bergendal redovisade svaren från enkäten om Internetanvändning och 
besöksfrekvens på hemsidan, som utfördes på Ordförandemötet. Svaren var mycket 
positiva för distriktets hemsida. 
Beslöts att lägga in ett lösenordskyddat diskussionsforum på hemsidan samt att 
installera en sökfunktion. 
 
Klubbar 
Malou Wallén ska arrangera en träff före sommaren mellan SBK 
Stockholmsavdelningen, Solna-Sundbybergs BK, Järfälla BK, Vällingby BK och Mälarö 
BK. 
 

5. Inkommande och utgående handlingar. 
Inga inkommande eller utgående handlingar.  
Inför varje styrelsemöte kontaktar Inger Larsson kansliet för att höra om det finns några 
handlingar.  

 
6. Kongressen 2010 - Kompletterande genomgång av handlingar. 

Genomgång av kongresshandlingarna.  
Det uppdrogs åt distriktets kongressrepresentanter att vara väl insatta i motionerna och 
FS förslag till revidering av regelverken inför kongressen. 
 

7. Ordförandemötet. 
Allmänna diskussioner om genomförandet av ordförandemötet. 
 

8. TÄS. 
Diskuterades hur TÄS ska bemannas. 
 

9. Distriktets uppdrag. 
Överläts till en av arbetsgrupperna (punkt 10) att förbereda beskrivning av distriktets 
uppdrag. 
 

10.  Arbetsgrupper. 
Fyra arbetsgrupper utsågs: 1. Distriktets TÄS; 2. Distriktets uppdrag; 
3. Distriktets sektorer /utskott; 4. Strategi för införande av processen i distriktet. 
Arbetsgrupperna rapporterar på styrelsemötena. Se bilaga 2, sid 5. 
 

11. Vårmötet: 
Dagordning: 
- finns publicerad på hemsidan. Dagordningen kommer att följas med nedanstående 
informationer. 
 
- Målstyrd organisation. 
Eftersom den målstyrda organisationen inte är färdigutformad, beslöts att informera 
mötet om den tidskrävande processen. 
 
- Arbetsordning för utskotten. 
När dagordningen skrevs, var tiden för konstruktion av utskotten och dess 
arbetsordning för optimistiskt bedömd. Mötet kommer att få denna information och att 
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det är styrelsens förhoppning att kunna presentera detta till hösten. Då bör även den 
målstyrda organisationen vara färdig att presenteras. 
 
 
- Stadgarna 
Godkännande av stadgarna ska skickas ut från FS. Uppgift om när detta kommer att 
ske är oklart. 
 
Styrelsen utsåg Gunilla Bergendal som sekreterare för vårmötet.  

 
12.  Övriga frågor. 

Höstmötet bestämdes till den 17 november. (Inga tävlingar i distriktet.)  
Plats ej bestämd. 
Styrelsemöten för höstens bestämdes till: 
24 augusti, 23 september, 11 oktober, 9 november och 10 december. 
 

13. Nästa möte (26 maj på Mälarö BK) 
 

14. Mötets avslutande. 
Ordförande Lennart Larsson tackade för ett konstruktivt styrelsemöte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lennart Larsson   Inger Larsson 
Ordförande   Sekreterare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 Frågor från D-HUS 
Bilaga 2 Arbetsgrupper 
(Bilagorna publiceras inte på hemsidan.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


