
 
 
 
 
Protokoll fört vid SBK Stockholmdistriktets vårmöte 23 april 2008 
Plats: Danderyd – Täby Brukshundklubb 
 
 
 
1) Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 
 Ragnar Bergståhl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Samtliga klubbar var närvarande.  
Utöver dessa var även representanter från Collieklubben och Rottweilerklubben 
närvarande.  
Röstlängden fastställdes i detta läge till 71 röster. 
 
2) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes utan tillägg. 
 
3) Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare 
Till mötesordförande valdes distriktets ordförande Ragnar Bergståhl och det 
meddelades att distriktets sekreterare Lennart Lindberg utsetts som 
mötessekreterare. 
 
4) Val av två justeringsmän 
Till justerare för dagens protokoll valdes Fredrik Jelving, Järfälla BK och  
Peo Thörnestad, Österåker BK. 
 

  5) Rapporter. 
 - Ekonomi 
Någon skriftlig redogörelse fanns inte på grund av datakrasch, men Ragnar 
förklarade att ekonomin var mycket god och att inga problem förelåg.  
 
 - Styrelsen 
Peter Jakob, distriktets TJ-hund ansvarig har till styrelsen varskott att han p.g.a. 
tidsbrist är tvungen att avsäga sig sitt uppdrag. Som ersättare är Kicki Johansson, 
Värmdö BK föreslagen.. 
Distriktets Web-master Gunilla Bergendahl, Nacka BK, håller på och gör om 
distriktets hemsida. Vi kommer för att få en fylligare hemsida omgående byta 
Webhotell. Den nya adressen är www.sbkdistr.se 
 
 - Sektorer 
Distriktets RuS-ansvarige Ammie Hultin, redovisade från ett avhållet RUS-möte. 
Samordning och aktiviteter för funktionärer efterlystes.  
För övrigt fanns inget speciellt att rapportera. Läs respektive sektorers protokoll. 
 
 



  6)  Kongressen 2006 (genomgång av kongresshandlingar och motioner) 
Kongresshandlingarna genomgicks. Vid  genomgång av motionerna noterades 
följande: 
Motion 1. Ej en kongressfråga men vi uttalar ett påpekande om att servicen 
angående beställning av SBK produkter måste bli bättre. 
Motion 5-6. Motionen bör strykas med anledning av att det är något mellan 
arbetsgivare och anställd och ej en kongressfråga.  Vi begär ordningsfråga om detta 
blir aktuellt. 
Övriga motioner: Enligt förbundsstyrelsens yrkanden. 
FS förslag 2: om personlig skyddslicens bör revideras. Lennart Lindberg fick i 
uppdrag att argumentera i frågan och försöka få meningen om egna hundar att 
strykas.. 
   
 
7) Diskussion och grupparbete kring Bruksprov 
Mötesdeltagarna delades in i grupper och fick diskutera och spåna om hur vi ska få 
mer och bättre bruksprov. Många bra idéer kom fram som kommer att ligga till grund 
för fortsatt arbete inom distriktet.  
 
  8) Hur använder vi distriktets pengar på bästa sätt? 
Mötet enades om att en satsning på utbildning och ökat samarbete mellan klubbarna 
skulle ligga som grund för en större konferens med distriktets samtliga klubbar och 
sektorer skulle avhållas under hösten 2008. 
 
  9) Höstmöte med fest och sektorskonferens?  
Efter att avhandlat punkt 8 så beslutades att en sektorskonferens skulle arrangeras 
och att priset för deltagarna skulle vara 500:-/person. Distriktet står sedan för 
resterande. Den totala kostnaden beräknas till ca. 100.000:- 
Styrelsen fick uppdrag att så snart som möjligt komma ut med inbjudan och datum. 
 
10) Övriga frågor (anmälda och godkända vid fastställande av dagordning) 
Inga övriga frågor fanns anmälda. 
 
11) Mötets avslutande. 
Ragnar tackade alla för ett trevligt möte och förklarade Kl 21.30 mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet.   Mötets ordförande 
 
 
----------------------------   -------------------------------------------- 
Lennart Lindberg   Ragnar Bergståhl 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
--------------------------------   ----------------------------------------------- 
Fredrik Jelving   Peo Törnstad 
 
 


