
	  
	  
	  
	  

	  
VÅRMÖTESPROTOKOLL	  

Protokoll	  från	  SBK:s	  Stockholmsdistriktets	  vårmöte	  

	  
Tid:	  2013-‐05-‐15	  kl.	  19.00	  

Plats:	  Nacka	  BK	  
	  
Närvarande	  lokalklubbar:	  Danderyd-‐Täby	  BK,	  Mälarö	  BK,	  Nacka	  BK,	  Solna-‐Sundbyberg	  BK,	  	  
SBK	  Stockholmsavdelning,	  Stockholm	  Södra	  BK,	  Tyresö	  BK,	  Waxholm	  BK,	  Värmdö	  BK,	  Österåkers	  BK.	  
	  
Närvarande	  rasklubbar:	  AfBV,	  Vit	  herdehundklubb	  
	  
Närvarande	  styrelsen:	  Lennart	  Larsson,	  Lotta	  Berntsson,	  Lars	  Magnuson,	  Therese	  Palm,	  Anne-‐
Christine	  Stareborn,	  Annette	  Ståhl	  
	  
Frånvarande,	  styrelsen:	  Inga	  Dann,	  Ann	  Carlsson,	  Anita	  Weinius	  
	  
Närvarande,	  sektorer:	  Agilitysektorn:	  Jessica	  Graetsch,	  Hundägarutbildning:	  Cilla	  Thorén,	  
Rallylydnad:	  Lottie	  Gerdlind,	  PR/Info:	  Anne-‐Christine	  Stareborn,	  Tjänstehund:	  Kicki	  Johansson	  
	  
Frånvarande,	  sektorer:	  RUS:	  CG	  Hultin	  och	  Tävlingssektorn:	  Lotta	  Berntsson,	  
	  
Närvarande,	  kansli:	  Ragnar	  Bergståhl	  
	  
Närvarande,	  valberedning:	  Ragnar	  Bergståhl,	  Cilla	  Thorén	  
	  
Närvarande,	  revisor:	  Olle	  Bernhardtz	  
	  

1. Mötets	  öppnande	  samt	  fastställande	  av	  röstlängd.	  
Distriktsstyrelsens	  ordförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkomna.	  
Röstlängden	  fastställdes	  till	  46	  röster	  av	  56	  möjliga.	  
	  
Lennart	  Larsson	  hälsade	  Djurambulansen-‐Stockholm	  välkomna	  och	  bad	  alla	  att	  gå	  ut	  till	  
ambulansen	  för	  en	  presentation	  av	  denna.	  	  

2. Val	  av	  två	  justerare	  –	  tillika	  rösträknare	  –	  justera	  dagens	  protokoll	  
Till	  protokollets	  justerare	  valdes	  Ragnar	  Bergståhl,	  SSBK	  och	  Mats	  
Johansson,	  Värmdö	  BK.	  



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.	  

6. Rapporter.	  
Ekonomi	  
Lennart	  Larsson	  föredrog	  ekonomirapporten.	  Det	  hittills	  varit	  blygsamma	  intäkter.	  	  
Enligt	  planerad	  budget	  är	  det	  -‐47.000	  kr.	  
	  
SEKTORER	  
	  
Agility	  
Jessica	  Graetsch	  redogjorde	  för	  Agilityn.	  De	  har	  haft	  ett	  distriktsmöte	  den	  11	  april	  angående	  
Agilityns	  framtid	  på	  DTBK.	  	  
Värmdö	  BK	  planerar	  en	  A1	  under	  sommaren,	  så	  är	  det	  någon	  klubb	  som	  har	  blivande	  
instruktörer	  som	  behöver	  utbildning	  så	  finns	  det	  möjlighet	  inom	  distriktet.	  	  
	  
Distriktet	  kommer	  att	  hålla	  en	  A2	  16-‐17/11	  samt	  30/11-‐1/12.	  Utbildningen	  kommer	  hållas	  på	  
DTBK	  och	  i	  Arningehallen.	  Inbjudan	  kommer	  efter	  Kongressen	  18-‐19	  maj.	  
	  
DM	  kommer	  att	  hållas	  på	  DTBK	  den	  12	  oktober.	  
	  
HUS	  
Cilla	  T	  rapporterade	  att	  en	  belöningsträningskurs	  har	  hålls	  i	  januari	  i	  samarbete	  med	  
Upplandsdistriktet.	  Ett	  KUL-‐möte	  genomfördes	  i	  mars.	  
En	  allmän-‐instruktörsutbildning	  pågår???	  
Den	  22	  maj	  kommer	  ett	  informationsmöte	  hållas	  hos	  Studiefrämjandet	  angående	  
Tävlingslydnadsinstruktörsutbildning.	  
Planering	  sker	  för	  en	  Idé-‐bytar-‐dag.	  
En	  dag	  med	  Tobias	  Gustavsson	  ”Clinic	  i	  lekens	  anda…”	  kommer	  hållas	  i	  höst.	  samarbete	  med	  
Studiefrämjandet,	  Uppland-‐	  och	  Sörmlandsdistriktet.	  
	  
Frågor	  ställdes	  av	  Marie	  van	  den	  Bos,	  DTBK	  ställde	  flera	  frågor	  angående	  
utbildningssystemet.	  Önskar	  mer	  information	  om	  de	  olika	  modulerna	  till	  klubbarna	  från	  D-‐
HUS.	  
Åsa	  Klint,	  C-‐HUS	  informerade	  om	  att	  det	  finns	  information	  på	  www.brukshundklubben.se	  om	  
utbildningssystemet.	  (http://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/)	  
	  
PR/Info	  
Anne-‐Christine	  S	  rapporterade	  att	  hemsidan	  uppdateras	  ständigt.	  
	  



Rallylydnad	  
Lottie	  Gerdlind	  rapporterade	  att	  ett	  möte	  kommer	  att	  hållas	  angående	  SM	  2015	  i	  
Rallylydnad.	  
Rallylydnadsdomar-‐	  och	  instruktörsutbildning	  kommer	  att	  hållas	  i	  höst.	  
	  
RUS	  
Anne-‐Christine	  Stareborn	  läste	  upp	  RUS-‐rapporten.	  
	  
Funktionärsutbildning	  för	  mentalprover	  
	  
Fortsätter	  att	  erbjuda	  utbildningsnivåerna	  M1,	  M2,	  M3,	  M4a,	  M4b	  och	  M5a.	  
	  
Inga	  utbildningar	  är	  planerade	  våren/sommaren	  2013.	  Intresseförfrågan	  för	  eventuella	  
utbildningar	  i	  hösten	  2013	  kommer	  att	  läggas	  ut	  på	  hemsidan.	  
	  
RUS	  uppmanar	  lokal-‐	  och	  rasklubbarna	  att	  se	  över	  sina	  behov	  av	  utbildning	  till	  
mentalfunktionärer.	  
	  
Sektorkonferens	  
	  
Tyvärr	  har	  genomförandet	  blivit	  ytterligare	  fördröjt	  utav	  olika	  praktiska	  och	  administrativa	  
orsaker.	  
Konferensens	  syfte	  är	  att	  säkerställa	  kvaliteten	  vid	  genomförande	  av	  Mentalprover.	  
Informera	  om	  nyheter	  och	  även	  ha	  ett	  utbyte	  av	  erfarenheter	  med	  råd	  och	  tips.	  Många	  
nyheter	  rörande	  genomförandet	  av	  mentalprover,	  arrangemang,	  regelverk	  samt	  prissättning	  
kommer	  att	  presenteras.	  Vi	  kommer	  att	  på	  konferensen	  även	  göra	  en	  kortfattad	  
presentation	  av	  BPH	  och	  SBKs	  nya	  MV	  –	  Mentalbeskrivning	  Valp.	  
Nu	  ser	  det	  ut	  som	  konferensen	  kommer	  att	  hållas	  hösten	  2013.	  
	  
Funktionärslistor	  
	  
Arbetet	  med	  listorna	  pågår.	  Arbetet	  med	  listorna	  är	  mycket	  tidskrävande	  och	  vi	  ser	  även	  över	  
hur	  detta	  ska	  kunna	  förenklas.	  
	  
Inrapportering	  av	  MH/MT	  som	  skall	  hållas	  samt	  rapportering	  efter	  genomfört	  MH/MT	  
	  
En	  viss	  förbättring	  har	  skett	  sen	  i	  höstas	  med	  inrapporteringar	  Det	  är	  dock	  dåligt	  med	  detta.	  
Fler	  klubbar	  måste	  uppfylla	  kraven.	  Vad	  gäller	  rasklubbar	  och	  uppfödare	  MH	  är	  denna	  
rapportering	  i	  princip	  obefintlig	  med	  något	  enstaka	  undantag.	  Samma	  regler	  gäller	  vid	  dessa	  
MH/MT!	  Tänk	  på	  att	  D-‐RUS	  skall	  enligt	  gällande	  bestämmelser	  från	  SBK	  ha	  undertecknad	  
deltagarlista,	  Beskrivare/Domarrapport	  och	  arrangörsrapport.	  Detta	  ska	  sändas	  in	  även	  om	  
provet	  är	  inställt	  och	  till	  SBK	  kansli	  ska	  även	  protokollen	  sändas	  in.	  Se	  till	  att	  kopia	  finns	  på	  
protokollen	  ifall	  posten	  av	  någon	  anledning	  skulle	  brista.	  Detta	  förekommer	  och	  finns	  det	  då	  
inga	  kopior	  kommer	  provet	  inte	  att	  registreras.	  Regelverket	  finns	  och	  ska	  följas.	  
Inrapportering	  gäller	  också	  om	  någon	  enskild	  lokal-‐	  eller	  rasklubb	  håller	  utbildning	  av	  
funktionärer.	  Observera	  att	  det	  är	  Distrikts-‐RUS	  som	  skriver	  ut	  gällande	  bevis	  vid	  utbildning	  
och/eller	  påauktorisering.	  



Tjänstehund	  
Kikki	  Johansson	  rapporterade	  att	  SBK	  tjänstehundssektor	  kommer	  genomföra	  ett	  
ungdomsläger	  vid	  Strängnäs	  BK.	  Sektorn	  har	  haft	  2	  möten	  med	  klubbarnas	  
tjänstehundansvariga.	  Vi	  har	  även	  haft	  DM	  för	  patrullhundar	  i	  samarbete	  med	  Upplands-‐	  och	  
Sörmlandsdistrikten.	  
	  
Lennart	  Larsson	  berättade	  att	  Anette	  Stierna	  har	  fått	  ett	  stipendium	  som	  årets	  
tjänstehundsekipage.	  Stipendiet	  delas	  ut	  vid	  årets	  kongress.	  	  
	  
TÄS	  
Anne-‐Christine	  Stareborn	  läste	  upp	  DTÄS	  rapport.	  DTÄS	  rapporterar	  att	  en	  
lydnadstävlingsledarkurs	  har	  genomförts	  och	  nu	  kvarstår	  examination.	  En	  lydnadsdomar-‐
utbildning	  pågår.	  Möte	  med	  klubbarna	  om	  2014	  års	  tävlingar	  blir	  den	  30	  maj.	  Förarbetet	  med	  
NoM	  fortgår.	  En	  lydnadskonferens	  har	  hållits	  och	  en	  skyddskonferens	  blir	  av	  den	  1	  juni.	  
	  
Stockholmsdistriktet	  
Lennart	  Larsson	  presenterade	  de	  nya	  styrelsemedlemmarna.	  

7. Kongresshandlingar	  och	  motioner	  
Genomgång	  av	  kongresshandlingar	  och	  motioner.	  
Presentation	  av	  föreslagna	  nya	  ledamöter	  till	  Förbundsstyrelsen	  
Johan	  Lindahl,	  ordinarie	  ledamot	  och	  Jan-‐Olof	  Säll,	  suppleant	  
	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  att	  stödja	  SBKs	  valberedningens	  förslag.	  
	  
Förbundsstyrelsens	  förslag	  nummer	  1	  vid	  kongressen	  2013;	  Förbundsavgift	  2014-‐2016	  
	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  enligt	  FS	  förslag.	  
	  
Förbundsstyrelsens	  förslag	  nummer	  2	  vid	  kongressen	  2013;	  Bildande	  av	  verksamhetsklubb	  
för	  agility.	  
Jessica	  Graetsch	  och	  Yvonne	  Ahlin	  återgav	  från	  deras	  möte	  ”Agilityns	  framtid”.	  Jessica	  G	  ville	  
inte	  bara	  ha	  ett	  nej	  från	  klubbarna	  utan	  vad	  nej:et	  betyder.	  Håkan	  Ericson,	  
Stockholmsavdelning,	  lämnade	  in	  skriftlig	  förklaring	  till	  deras	  nej.	  	  
	  
Mötet	  röstade	  för	  att	  avslå	  FS	  förslag	  men	  att	  få	  FS	  att	  jobba	  för	  en	  förändring	  för	  Agilityn	  
inom	  SBK.	  
	  
Förbundsstyrelsens	  förslag	  nummer	  3	  vid	  kongressen	  2013;	  Revidering	  av	  Svenska	  
Brukshundklubbens	  grundstadgar	  
	  
Mötet	  röstade	  för	  att	  avslå	  FS	  förslag.	  	  
	  
Förbundsstyrelsens	  förslag	  nummer	  4	  vid	  kongressen	  2013;	  Förändring	  i	  bruksprovsregler	  
gällande	  krav	  på	  genomfört	  MH	  
	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  enligt	  FS	  förslag.	  
	  
Motion	  nr	  1	  –	  Införande	  av	  ytterligare	  en	  apportvikt	  samt	  hinderhöjd	  vid	  Brukstävlingar,	  Åsa	  
Lindfors,	  ordf.	  Nässjö	  BK	  och	  Styrelsen	  i	  Smålandsdistriktet	  



	  
Lennart	  L	  föredrog	  Stockholmsdistriktets	  yttrande.	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  att	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  motionen	  är	  besvarad.	  
	  
Motion	  nr	  2	  –	  införande	  av	  förtur	  att	  delta	  vid	  bruksprov	  inom	  det	  egna	  distriktet	  
Åsa	  Lindfors,	  ordf.	  Nässjö	  BK	  och	  Styrelsen	  i	  Smålandsdistriktet	  
	  
Lennart	  L	  föredrog	  Stockholmsdistriktets	  yttrande.	  
Mötet	  röstade	  för	  bifall	  att	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  motionen	  är	  besvarad.	  
	  
Motion	  3	  –	  Framställan:	  Att	  Mondioring	  (MR)	  införs	  som	  en	  officiell	  gren	  inom	  SBK	  och	  att	  
SBK	  arbetar	  för	  detta	  i	  motionärens	  anda.	  
Rasklubben	  för	  Belgiska	  Vallhundar.	  
	  
Lennart	  L	  föredrog	  Stockholmsdistriktets	  yttrande	  att	  se	  om	  inte	  Mondioring	  skulle	  ges	  en	  
chans.	  
Mötet	  hade	  ingen	  åsikt	  och	  gav	  Stockholmsdistriktets	  delegater	  att	  rösta	  fritt,	  baserat	  på	  vad	  
presentationen	  av	  sporten	  gav.	  
	  

8. Övriga	  frågor.	  
Fråga ställdes om ett gemensamt kurskansli, men intresset för detta var lågt på höstmötet 
2012. SSBK berättade att de tar hjälp av Studiefrämjandet. Cilla T, D-HUS berättade att det 
inte finns något intresse att skicka in kursutbud till D-HUS. Anne-Christine Stareborn berättade 
att det finns en webbaserad kalender som klubbarna skulle kunna använda sig av för att visa 
kursutbudet på. 
	  
Ragnar	  Bergståhl	  informerade	  om	  att	  Värmdö	  BK	  har	  fått	  ny	  ordförande	  och	  vice	  ordförande	  
samt	  kassör.	  

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	  
	  
	  
	  
	  
Ragnar	  Bergståhl	   	   	   Mats	  Johansson	  
Justerare	   	   	   	   Justerare	  


