Protokoll vårmöte SBK
Plats:

SBK Stockholmsavdelningen

Tidpunkt:

2017-05-08, kl. 19:00

Närvarande
klubbar:

Danderyd Täby BK, Mälarö BK, SBK Stockholmsavdelningen, SolnaSundbybergs BK, Tyresö BK, Waxholm BK, Vällingby BK och Värmdö
BK.

Närvarande från
styrelsen.

Ann Carlson och Lennart Larsson

Närvarande
raskklubbar

Svenska Collieklubben och Riesenschnauzer klubben.

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av två justerare-tillika rösträknare-justera dagens protokoll
Som justerare valdes Annika Hamilton Waxholm BK och Tomas Knuutila Tyresö BK

3. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och
av personer enligt § 7 moment 6.
Vårmötet beslutade att rasklubbar har närvaro och yttranderätt under vårmötet.

4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Vårmötet ansågs blivit stadgeenligt utlyst på hemsidan och via mail till alla klubbar i god tid.

5. Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare
Som mötesordförande valdes styrelsens ordförande Lennart Larsson och styrelsens val av
sekreterare var Ann Carlson.

6. Fastställande av dagordning
Vårmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen.

7. Rapporter
1.1. Ekonomi
- Ekonomin är fortfarande god. Resultatet fram till nu är 39 000kr. Lennart redogjorde
för intäkten på 45 000 kr som avser patrull och räddningshund.
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1.2. Sektorer
1.2.1. Agility
Finns förnärvarande ingen sektorsansvarig.
- Inget att rapportera.
1.2.2. HUS
Sektorsansvarig är Annika Hamilton. Kontaktperson är Jill Mellström.
- Sektorn har haft KUL-möte på SoSu BK och bestämt att satsa på instruktörsutveckling
i allmänlydnad och raskunskap i år. Mikaela på studiefrämjandet kommer hjälpa till
med administrationen.
-

Sektorsansvarig har varit på möte på SBK kansliet för information om ett nytt
upplägg av allmänlydnadsinstruktörsutbildning. Det lät intressant och väl genomtänkt
med mycket distansstöd så de beslöt att göra en pilotstudie i Stockholm. Inbjudan
och kursinfo kommer snart skickas ut till klubbarna.

- Annika Hamilton har varit på DHUS - konferensen den 14–15 april
1.2.3. PR/INFO
Sektorsansvarig är Anne-Christin Stareborn.
- Löpande uppdatering av hemsidan.
1.2.4. Rallylydnad
Sektorsansvarig är Lottie Gerdlind. Kontaktperson är Jill Mellström, Österåkers BK.
- Inget att rapportera.
1.2.5. RUS
Sektorsansvarig är Maria Camstedt och Anna Löfblad. Kontaktperson är Anna Löfblad
Värmdö BK.
- Sektorn hade bjudit in alla RUS-ansvariga från klubbarna i distriktet för ett
information- och samverkansmöte. Detta ställdes in pga. för få anmälningar.
- Den 18/2 hade distriktet en uppdateringsdag på Värmdö BK då verksamma
funktionärer träffades och uppdaterades på MH och MT.
1.2.6. Patrullhund
Sektorsansvarig är Susanne Hedlund, Värmdö BK. Kontaktperson är Lennart Larsson, SBK
Stockholmsavdelningen
- Kursen som skulle certifiera i april är framskjuten (pga. för dåligt väder för ett
genomförande av certprov).
- DM patrullhund är planerat till den 13 maj med 8 stycken anmälda.
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- Patrullhundskursen som skulle starta i vår på Solna-Sundbybergs BK är inställd och
nytt förslag på kurs håller på och arbetas fram.
- Vi har personal som sökt utbildningar till sommarens hundtjänstskola vilket innebär
att vi i Patrullhund kan få fler instruktörer, provledare, kontrollanter och en god
rekrytering till hundbefäl på HV förbanden.
1.2.7. Räddning
Sektorsansvarig är Hans Stierna. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK.
- Ingen rapport
1.2.8. TÄS
Sektorsansvarig är Lotta Wiklander. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK.
-

DM Rapport inställt på grund av för få anmälningar
DM sök inställt på grund av för få anmälningar
DM i spår vanns av Emma Jansson Värmdö BK
Sektorn planerar en utbildning av tävlingssekreterare bruks till hösten
Sektorn planerar en utbildning av domare i bruks
Linda Frisk från Stockholmsdistriktet har blivit utvald att döma på SM i bruks.
Sektorsansvarig uppmanande klubbarna att de vill få in fler funktionärer till
Skyddsproven och även skyddsfiguranter till distriktet.

8. Information om nya dataskyddsförordningen (GDPR)
- Sanna Ameln som skulle informera om den nya dataskyddsförordningen kunde tyvärr
inte närvara på mötet. Annika Hamilton informerade om att SKK har bra information
om GDPR på sin hemsida, där finns även också informativa filmer. Under mötet
framkom både viktiga och användbara synpunkter från mötesdeltagarna samt bra
och konstruktiva diskussioner. Det verkar finns mycket kunskap och erfarenhet ute
på klubbarna om (GDPR).

9. Val av ledamot till valberedningen
- Vårmötet beslutade att till valberedning utse Annika Hermondsson Vällingby BK som
ledamot i två år.

10. SBK Stockholmsavdelningens Motioner
- Motionären Håkan Eriksson och SBK Stockholmsavdelningen gick igenom de
föreslagna motionerna. Motion 1, högtalaranläggning och motion 2,
tidtagningsutrustning. Vårmötet beslutade att avslå motionerna.
- Motion 3, vandringspris för bästa lokalklubb angående tävlingar i agility. Vårmötet
beslutade att tillstyrka motionen.
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- Tilläggsyrkande om att instifta ett vandringspris för rallylydnad i distriktet. Vårmötet
beslutade att tillstyrka motionen.

11. Kongresshandlingar
- Styrelsens ordförande Lennart Larsson gick igenom kongresshandlingarna,
förbundsstyrelsens förslag, motionerna och valberedningens förslag. Distriktets
styrelse ville veta klubbarnas mening angående kongresshandlingarna,
verksamhetsberättelse, ekonomi och de motioner som lämnats in. I samband med
genomgången av kongresshandlingarna tillstyrkte mötet förslaget att
Stockholmsdistriktet på kongressen skall föreslå Stefan Dalheim som ordinarie
ledamot samt att föreslå Bengt Blomqvist som suppleant.

12. Kommande aktiviteter
- Lennart Larsson Informerade om Solvalla husdjurshelg den 11–12 augusti.
Stockholmsdistriktet kommer hålla uppvisningar i skyddsarbete, lydnad och freestyle.
Vi kommer också ordna prova-på-aktiviteter i vardagslydnad, freestyle och agility.
Distriktet önskemål är att fler klubbar engagerar sig och vill vara med att hjälpa till

13. Övriga frågor
- Förslag väcktes om att ha en presentationsrunda av deltagare vid varje
medlemsmöte. Vårmötet beslutade tillstyrka förslaget.

14. Mötets avslutande
- Mötet avslutades klockan 21:20 och mötesordförande Lennart Larsson tackade för
visat intresse.

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

____________________________
Annika Hamilton
Justerare

____________________________
Tomas Knuutila
Justerare
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