VÅRMÖTESPROTOKOLL
Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets vårmöte 22 april 2009 kl. 19.00.
Plats: Danderyd‐Täby BK.
Närvarande lokalklubbar: Danderyd‐Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, SBK Stockholmsavd.,
Stockholms Södra BK, Tyresö BK, Värmdö BK, Waxholm BK, Österåker BK.
Frånvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Nacka BK, Solna‐Sundbyberg BK, Vällingby BK.
Närvarande rasklubbar: Rottweilerklubben, AfBV.
Närvarande, styrelsen: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Lennart Lindberg, Inger Larsson,
Malou Wallén, Sanna Lagerman, Lotta Berntson, Lasse Magnuson, Lorenz Ogebjer.
Närvarande, sektorer: Tävling: Jan‐Ola Nyberg, Hundägarutbildning: Lottie Gerdlind,
Rasutveckling: Lorenz Ogebjer, PR/Info: Gunilla Bergendal, Rallylydnad: Maud Steinrud.

1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd.
Ragnar Bergståhl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Röstlängden fastställdes till 50 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. Styrelsens val av
sekreterare, Inger Larsson.

4. Val av två justeringsmän.
Till justerare valdes Lottie Gerdlind, Österåker BK och Jens Landin, Stockholm Södra BK.

5. Rapporter.
Ekonomi
Distriktets kassör Lennart Lindberg meddelade att ekonomin var god till dags dato.
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Styrelsen
Ragnar Bergståhl redogjorde för styrelsens uppdelning av kontaktpersoner till lokal‐
klubbarna, var och en i styrelsen har en kontaktklubb, se distriktets hemsida, Vad gör
Stockholmsdistriktet/Kontaktpersoner.
Sektorer:
Tävling
Jan‐Ola Nyberg meddelade att DM i spår genomförts på Danderyd‐Täby BK, totalt 18 spår.
HUS
Har haft ett möte under våren på Tyresö BK. Ett läger planeras.
RUS
Avser att genomföra flera figurantutbildningar.
Tjänstehund
DM i maj. Sektorn skall ha möte ang. regler. Kicki Johansson uttalade en önskan att
klubbar, som inte är aktiva inom tjänstehund, skall ha en kontaktperson på sin klubb.
Agility
Inga rapporter
Rallylydnad
Maud Steinrud berättade att det nyligen har varit en inofficiell tävling på Nacka BK.
Sju ekipage från Finland startade också. Tävlingen hade genomförts till stor belåtenhet.
PR‐Info
Gunilla Bergendal och Christoffer Frances presenterade en idé om en gemensam tidning
för Stockholmsdistriktets klubbar. Hela presentationen finns att läsa på distriktets hem‐
sida under fliken PR/Info. Mötet fick i uppdrag att ta med sig idén hem till sin klubb och
ta ett beslut i frågan. Svar senast 25 maj till PR/Info om ett ja eller nej till en gemensam
tidning.

6. Kongressen 2009 (genomgång av kongresshandlingar och motioner)
Ragnar Bergståhl gick igenom kongresshandlingen och motioner.
Mötet gick ej emot FS svar på de tre motionerna som är inskickade.
Ragnar Bergståhl informerade om de ny reglerna i stadgarna ang. minst antal möten/år,
två medlemsmöten och ett årsmöte på klubbarna.
Förbundet föreslår en höjning på 50:‐/år och medlem. Mötet röstade för att distrikts‐
styrelsen håller sig neutral i diskussionen ang. höjning på kongressen.
Ragnar Bergståhl påminde om att remissen för agilityreglerna skall diskuteras på
klubbarna och inkomma med beslut.
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7. Diskussion och grupparbete kring ”Hur går vi vidare”.
Tyresö BK efterlyste att rätt info kommer till rätt sektor.
Lottie Gerdlind efterlyste rätt e‐post adress till respektive ansvariga på klubbarna.
Ragnar Bergståhl och Inger Larsson ser till att uppdatera e‐post adresserna.

8. Övriga frågor.
Inga övriga frågor var anmälda.

9. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för ett bra arbete på klubbarna, och avslutade mötet.

Inger Larsson
Sekreterare

Ragnar Bergståhl
Ordförande

Lottie Gerdlind
Justerare

Jens Landin
Justerare
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