
	  
	  
	  
	  

	  
VÅRMÖTESPROTOKOLL	  

Protokoll	  från	  SBK:s	  Stockholmsdistriktets	  vårmöte	  

	  
Tid:	  2012-‐05-‐03	  kl.	  19.00	  

Plats:	  Nacka	  BK	  
	  
Närvarande	  lokalklubbar:	  Mälarö	  BK,	  Nacka	  BK,	  Solna-‐Sundbyberg	  BK,	  SBK	  Stockholmsavdelningen,	  
Stockholm	  Södra	  BK,	  Tyresö	  BK,	  Waxholm	  BK,	  Värmdö	  BK,	  Järfälla	  BK.	  
	  
Närvarande	  rasklubbar:	  AfBV,	  Riesenshnauzerklubben,	  Bouvier	  des	  Flandersklubben,	  Vit	  
herdehundklubb,	  Svenska	  Schäferhundklubben	  Stockholmsdistriktet	  
	  
Närvarande	  styrelsen:	  Lennart	  Larsson,	  Lotta	  Berntsson,	  Lars	  Magnuson,	  Therese	  Palm,	  Anne-‐
Christine	  Stareborn	  
	  
Frånvarande,	  styrelsen:	  Malou	  Wallén,	  Inga	  Dann,	  Christer	  Ljunggren	  
	  
Närvarande,	  sektorer:	  Hundägarutbildning:	  Cilla	  Thorén,	  Rallylydnad:	  Lottie	  Gerdlind,	  Lena	  Larsson,	  
RUS,	  Maria	  Comstedt,	  Tävlingssektorn:	  Lotta	  Berntsson,	  PR/Info:	  Anne-‐Christine	  Stareborn,	  
Tjänstehund:	  Kicki	  Johansson,	  SM-‐gruppen:	  Stefan	  Roos	  
	  

1. Mötets	  öppnande	  samt	  fastställande	  av	  röstlängd.	  
Distriktsstyrelsens	  ordförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
Röstlängden	  fastställdes	  till	  36	  röster	  av	  56	  möjliga.	  

	  

2. Val	  av	  två	  justerare	  –	  tillika	  rösträknare	  –	  justera	  dagens	  protokoll	  
Till	  protokollets	  justerare	  valdes	  Yngve	  Collin,	  SSBK	  och	  Kent	  Axelsson,	  SSBK.	  

3. Fråga	  om	  mötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  
Vårmötet	  ansåg	  att	  mötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  

4. Val	  av	  mötesordförande	  och	  styrelsens	  val	  av	  sekreterare.	  
Till	  mötesordförande	  valdes	  styrelsens	  ordförande	  Lennart	  Larsson,	  styrelsens	  val	  av	  
sekreterare	  Anne-‐Christine	  Stareborn.	  



5. Fastställande	  av	  dagordning.	  
Dagordningen	  fastställdes	  med	  tillägg	  av	  på	  Övriga	  frågor	  anmäldes	  fråga	  om	  SBK	  Tävling.	  

6. Rapporter.	  
Stockholmsdistriktets	  mål	  2012	  
Lennart	  Larsson	  redovisade	  distriktets	  måls	  utfall	  fram	  till	  den	  1	  maj.	  

Status	  1	  maj	  
1:	  Införa	  målstyrning	  i	  distriktet	  

Målstyrning	  ska	  vara	  genomfört	  2012	  i	  2	  av	  distriktets	  lokalklubbar	  	   4	  
2:	  Öka	  medlemsantalet	  i	  distriktet	  

2012	  ökning	  1%	  (+49)	  4954	  medlemmar	  	   	   	   4696	  
3:	  Öka	  engagemanget	  från	  klubbarna	  i	  distriktets	  arbete	  

2012	  öka	  med	  20	  personer	  till	  215	  deltagare	  =	  +10	  %	  	   	   186	  
4:	  Öka	  erfarenhetsutbytet	  mellan	  klubbarna	  

2012	  öka	  med	  2	  aktiviteter	  till	  27	  aktiviteter/möten	  =	  +	  8	  %	  	   	   8	  
	  
Ekonomi	  
Ekonomi	  är	  fortsatt	  god.	  
	  
SEKTORER	  
	  
Agility	  
Lennart	  Larsson	  redogjorde	  för	  Agilityn.	  Sektorn	  håller	  på	  att	  sammanställa	  regler.	  Utbildning	  
av	  A1	  …	  kolla	  med	  Lennart.	  
	  
HUS	  
Cilla	  T	  rapporterade	  att	  en	  allmänlydnadsinstruktörs	  examination	  sker	  i	  juni.	  Idé-‐bytar-‐dagen	  
är	  flyttad	  finns	  utlagt	  på	  hemsidan.	  Minikul-‐möte	  är	  bestämt	  till	  den	  4	  september.	  
Modulutbildningar	  kommer	  att	  införas.	  Utbyte	  med	  andra	  HUS	  i	  landet	  för	  att	  få	  idéer	  om	  
interaktivt	  lärande.	  
	  
PR/Info	  
Anne-‐Christine	  S	  rapporterade	  att	  den	  nya	  hemsidan	  är	  i	  gång.	  Ska	  undersöka	  om	  det	  finns	  
intresse	  av	  att	  skapa	  en	  wordpress-‐kurs	  för	  klubbarnas	  hemsidesproducenter.	  
	  
Rallylydnad	  
Lena	  Larsson	  rapporterade	  att	  examinationer	  pågår	  för	  fullt	  enligt	  de	  nya	  riktlinjerna.	  Sektorn	  
räknar	  med	  25	  st	  nyexaminerade	  instruktörer	  innan	  juni-‐månads	  utgång.	  Utbildningar	  för	  
instruktörer	  Steg	  2	  kommer	  att	  ske.	  
	  
RUS	  
Maria	  Comstedt	  rapporterade	  att	  sektorn	  håller	  på	  att	  se	  över	  funktionärslistorna.	  De	  har	  
representerat	  på	  RAS/RUS	  konferensen	  i	  april.	  De	  har	  för	  avsikt	  att	  träffa	  rasklubbarna.	  
	  
Tjänstehund	  
Det	  pågår	  för	  närvarande	  2	  st.	  patrullhundkurser,	  en	  på	  Värmdö	  och	  en	  på	  Danderyd-‐Täby	  
BK.	  Det	  har	  genomförts	  ett	  certprov.	  
Vi	  har	  haft	  ett	  möte	  med	  tjh-‐ansvariga	  på	  klubbarna.	  Vi	  har	  deltagit	  på	  utbildningskonferen-‐
sen	  i	  februari.	  Den	  27:e	  maj	  kommer	  vi	  anordna	  ett	  DM	  för	  patrullhundar	  på	  Värmdö	  BK.	  
Till	  hösten	  ska	  vi	  göra	  en	  DM-‐satsning	  för	  de	  som	  vill	  tävla	  DM	  eller	  bruksprov	  bevakning.	  
	  



2	  st	  cert	  prov	  till	  hösten	  
Utbildningskonferens	  Patrullhund	  Bevakning	  Räddningshund	  
På	  Rosersbergs	  har	  9	  st.	  gått	  räddningskurs,	  8	  st.	  ekipage	  blev	  godkända.	  
	  
TÄS	  
Lotta	  Berntson	  rapporterade	  att	  tävlingsledare	  B-‐domare	  kommer	  att	  examineras	  till	  
midsommar.	  A-‐domarutbildning	  till	  hösten.	  
	  
SM-‐gruppen	  
Stefan	  Roos	  rapporterade	  att	  slutnotan	  till	  klubbarna	  är	  utskickad.	  De	  150	  000	  fördelas	  
mellan	  de	  deltagande	  klubbarna.	  Hela	  SM:et	  blev	  mycket	  lyckat.	  Stefan	  Roos	  undrade	  om	  det	  
finns	  intresse	  att	  hjälpa	  till	  att	  arrangera	  Nordiska	  Mästerskapet	  2015.	  Stefan	  R	  ser	  gärna	  att	  
klubbarna	  ställer	  upp	  och	  hjälper	  till	  då	  distriktet	  arrangerar	  stora	  arrangemang.	  
	  	  

7. Kongresshandlingar	  och	  motioner	  
Genomgång	  av	  kongresshandlingar	  och	  motioner.	  
Presentation	  av	  föreslagna	  nya	  suppleanter	  till	  Förbundsstyrelsen	  
Dag	  Brück	  och	  Ulrika	  Paulin	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  att	  stödja	  SBKs	  valberedningens	  förslag.	  
	  
Förbundsstyrelsens	  förslag	  vid	  kongressen	  2012;	  Beslut	  om	  nya	  normalstadgar	  för	  klubbar	  
vilka	  inte	  implementerat	  dessa	  inom	  beslutad	  tidsram	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  enligt	  FS	  förslag.	  
	  
Motion	  nr	  1	  –	  Låt	  folkidrotten	  agility	  få	  inträde	  till	  Riksidrottsförbundets	  hundsportsförbund,	  
Draghundsportförbundet	  av	  SBK:s	  Stockholmsavdelning	  
Lennart	  L	  föredrog	  Stockholmsdistriktets	  yttrande	  	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  att	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  motionen	  är	  besvarad.	  
	  
Motion	  nr	  2	  –	  Från	  medlemmarna	  i	  Örebro	  BK	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  att	  Förbundsstyrelsen	  föreslår	  avslag	  på	  motion	  2.	  
	  
Motion	  3	  –	  Förslag	  till	  ändring	  av	  namnet	  Svenska	  Brukshundklubben	  
Lennart	  L	  föredrog	  Stockholmsdistriktets	  yttrande	  	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  att	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  motionen	  är	  besvarad.	  
	  
Motion	  4	  –	  från	  Tjörns	  BK	  om	  text	  som	  saknas	  i	  den	  nya	  utgåvan	  av	  stadgar	  
Denna	  motion	  hör	  inte	  hemma	  på	  kongressen.	  
	  
Motion	  5	  –	  Utbildning	  av	  personer	  som	  inte	  tillhör	  SBK	  från	  SBK	  Smålandsdistriktsstyrelsen.	  	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  att	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  motionen	  är	  besvarad.	  
	  
Motion	  6	  –	  Svensk	  officiell	  hundsport	  saknar	  ännu	  mondioring	  från	  Rasklubben	  för	  belgiska	  
vallhundar.	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  av	  Förbundsstyrelsens	  yttrande	  om	  att	  motionen	  är	  besvarade.	  

8. Övriga	  frågor.	  
En	  fråga	  ställdes	  hur	  klubbarnas	  erfarenhet	  är	  av	  SBK	  Tävling.	  SSBK	  har	  en	  del	  synpunkter	  på	  
att	  systemet	  ännu	  inte	  är	  klart	  för	  bruksgrenarna.	  Det	  är	  svårt	  att	  få	  support.	  Lotta	  B	  tar	  



emot	  ”klagomål”	  angående	  SBK	  Tävling.	  Kansliet	  bör	  få	  vetskap	  om	  att	  SBK	  Tävling	  inte	  
fungerar	  inom	  vissa	  grenar	  samt	  att	  IPO	  inte	  finns	  med.	  

9. Mötets	  avslutande.	  
Ordförande	  Lennart	  Larsson	  tackade	  alla	  för	  visat	  intresse	  och	  överräckte	  blommor	  till	  Nacka	  
BK	  samt	  avslutade	  mötet.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Lennart	  Larsson	   	   	   Anne-‐Christine	  Stareborn	  
Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  
	  
	  
	  
	  
Yngve	  Collin	   	   	   	   Kent	  Axelsson	  
Justerare	   	   	   	   Justerare	  


