Protokoll styrelsemö te SBK
Plats:

Stockholmsavdelningen

Tidpunkt:

2017-09-20 kl. 18:30

Protokoll nr:

6

Närvarande:

Ann Carlson, Lennart Larsson, Lars Magnusson, Jill Mellström och
Hanna Westerholm.

Anmält förhinder:

Katarina Nyman, Anne-Christine Stareborn och Anita Weinius

1. Mötets öppnande
− Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
− Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare, hela styrelsen inom 48 timmar
4. Föregående protokoll och bevakningslista
− Justerat men ej påskrivet
5. Ekonomi
− Ekonomin är fortsatt god. Resultatet ligger långt över över budget, Lennart berättar
att det troligtvis är eftersläpande kurskostnader.
6. Rapporter sektorer
6.1. Agility
Sektoransvarig: Ingen ansvarig.
Kontaktperson: Vakant
6.2. HUS
Sektoransvarig: Annika Hamilton
Kontaktperson: Jill Mellström, Österåkers BK
•

Instruktörsutbildning bruks- och tävlingslydnad startar i november. Lärare AnneMarie Folkesson, Lottie administrerar.

•

KUL-träff 26/9 på Nacka BK

•

Instruktörsutveckling problemlösning med Lotta Nilsdotter 24/9. Värmdö BK,

•

Utvärderingsenkät för instruktörsutbildningar i enkätverktyg för enklare hantering av
HUS. Studiefrämjandets verktyg används. Enkäter via mail till deltagare och
möjligheter till sammanställda rapporter till HUS.

•

Översyn av information till lärare och deltagare i instruktörsutbildningar. Har inte
fullföljts.

•

En grundmodul startar i oktober.

•

Instruktörsutveckling Läsa hund med Tobias Gustavsson, SWDI, den 26/11

6.3. PR/INFO
Sektoransvarig: Anne-Christin Stareborn.
•

Hemsidan uppdateras regelbundet.

6.4. Rallylydnad
Sektoransvarig: Lotti Gerdlind
Kontaktperson: Jill Mellström, Österåkers BK
•
•

I rallysektorn har det varit en skrivarutbildning med 3 deltagare som är klara och
godkända. Ingenting annat är inplanerat för tillfället.
Till våren planeras en Instruktörs Utbildning och eventuellt en domarutbildning om
det finns intresse och behov.

6.5. RUS
Sektorsansvariga: Maria Comstedt och Anna Löfblad
Kontaktperson: Lars Magnuson, Nacka BK
•
•
•

Upplands distriktet kommer arrangera en figurantutbildning.
Sektorn är i stort behovet av TL och figuranter i Stockholms distriktet. Det vi ser är att
det är svårt att tillsätta figurant för redan bokade tester.
Sektorn deltog i en telefonkonferens anordnad av centrala RUS.

6.6. Patrullhund
Sektoransvarig: Susanne Hedlund
Kontaktperson: Ann Carlson, SoSu BK
•

Inget att rapportera.

6.7. Räddning
Sektoransvarig: Hans Stierna
Kontaktperson: Ann Carlson, SoSu BK
•

Den 22 juli genomfördes delprov 3 för våra två ”sjökursare” och de blev bägge
godkända.

•

Den 2 september genomfördes slutprov/certifikatprov för de tre kursekipage som
siktar på att ingå i MSB:s internationella sök- och räddningsstyrka (SWIFT USAR).
Samtliga tre ekipage blev godkända. Därmed är samtliga våra fyra kursekipage i den
delen av räddningshundkursen godkända.

•

Den 14 oktober går våra två ”sjökursare” upp på deras slutprov/certifikatprov. Efter
det är vår två år långa räddningshund-/sjöräddningshundkurs avslutad som vi
startade hösten 2015.

6.8. TÄS
Sektoransvarig: Lotta Wiklander
Kontaktperson: Anita Weinius, Lidingö BK
•

Ingen nytt att rapportera.

7. VU-rapport
− Inget att rapportera.
8. Inkommande och utgående handlingar
− Förfrågan om distriktet vill göra en broschyr som är reklamfinansierad, mötet
beslutade att undersöka möjligheten att göra en egen broschyr.
9. Arbetsgrupper inom styrelsen
− Arbetsgruppen för att bygga broar konferensen: Hälften av distriktets klubbar har
svarat att de kommer skicka deltagare till konferensen. Styrelsen beslutar att vi
kommer genomföra konferensen som planerat.
−

Solvalla: Lennart Larsson berättar att det var ett väl genomfört arrangemang och at
det var ca. 10 000 tusen besökare under helgen.

10. Inköp av projektor
− Distrikt är i behov av en ny projektor, efter undersökning på marknaden ha vi hittat
en prisvärd produkt som vi valde att gå vidare med. Styrelsen beslutade att köpa
projektor till distriktet.
11. Höstmöte
− Beslut togs att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
12. Övriga frågor
− Jill ville se en förbättring av funktionärslistor på hemsidan, framförallt figuranter till
MH och MT. Jill kontaktar kansliet för att se om de kan hjälpa till.
13. Nästa möte
− Den 18 oktober.
14. Mötets avslutande
− Mötet avslutades 20:30

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

