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Protokoll	styrelsemöte	SBK	

Plats: Solna-Sundbybergs BK 

Tidpunkt: 2020-04-05 klockan 14:00 

Protokoll nr: 2 

Närvarande: Ann Carlson, Lennart Larsson, Åsa Nilsson och 
Ulrika Norell. 

Anmält förhinder: Johanna Boström Stone, Anna Löfblad och Anne Spännare. 

1. Mötets	öppnande		
- Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.  

2. Godkännande	av	dagordningen	
- Styrelsen beslutade att fastställa den förelagda dagordningen. 

3. Val	av	justerare,	hela	styrelsen	inom	48	timmar	

4. Föregående	protokoll	och	bevakningslista	
-  Protokollet är justerat men ej påskrivet. 

5. Ekonomi	
- kassören rapporterade att ekonomin är i balans. 
- Beslut togs att, hyra ett förråd att förvara distriktets bokföring och material som 

lånas ut till klubbarna, Lennart Larsson uppdras att hitta en förrådsplats. 
- Beslut togs att, införskaffa bokföringsprogrammet Visma E Ekonomi med 

bankkoppling.  Åsa Nilsson uppdras att göra inköpet. 

6. Rapporter	sektorer	

6.1. Agility	
Sektorsansvarig: Ingen ansvarig.    

Kontaktperson: Vakant 

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 

6.2. HUS	
Sektorsansvarig: Marie Sundberg 

Kontaktperson: Ulrika Norell 
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- Beslut togs att, Marie Sundberg skall ta över som sektorsansvarig och 
sammankallande i HUS sektorn. 

- Ulrika Norell kontaktar Anne-Marie Folkesson och Åsa Klint angående återstart av 
allmänlydnadinstruktörsutbildningen. Vi gav Ulrika i uppdrag att undersöka 
möjligheten att dela kursen i två grupper. 

6.3. PR/INFO	
Sektorsansvarig: Anne-Christin Stareborn.  

- Hemsidan uppdateras regelbundet. 

6.4. Rallylydnad	
Sektorsansvarig: Åsa Grundén 

Kontaktperson: Vakant 

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 

6.5. RUS	
Sektorsansvarig: Lars Magnusson 

Kontaktperson: Anna Löfblad  

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 

6.6. Patrullhund	
Sektorsansvarig: Susanne Hedlund 

Kontaktperson: Lennart Larsson 

- Försvarsmakten har beslutat att ställa in all beställd kursverksamhet av de frivilliga 
försvarsorganisationerna från och med måndag den 23 mars till och med söndag den 
3 maj 2020. 

6.7. Räddning	
Sektorsansvarig: Olivia Jonsson 

Kontaktperson: Ann Carlson 

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 
- Ann Carlson kontaktar Olivia Jonsson för att höra hur de hanterar 

räddningshundkursen under rådande omständigheter. 

6.8. TÄS	
Sektorsansvarig: Lotta Wiklander 

Kontaktperson: Ann Carlson 
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- Tävlingssektorn har beslutat att tävlingsledarutbildningen för bruks skjuts upp tills 
läget förändras. 

- SKK har beslutat att ställa in alla officiella tävlingar från 1 april - 31 maj. 

7. VU-rapport	
- Inga rapporter. 

8. Inkommande	och	utgående	handlingar	
- Direktiv från SBK hur vi skall hantera den uppkomna Coronaläget. 
- Information från SBK att kongressen är framflyttad till den 24–25 oktober med 

anledning av Corona. 

9. Arbetsgrupper	inom	styrelsen	
- Vilande. 

10. Ny	hemsida	för	Stockholmsdistriktet	
- Beslut togs att be Anki Stareborn att göra en ny hemsida till Stockholmsdistriktet. 

11. Distriktets	vårmöte	
- Vårmötet kommer att bli uppskjutet till hösten på grund av att kongressen flyttats 

fram till oktober. Planen är att ha medlemsmötet cirka tre veckor innan kongressen. 

12. NOM	Rallylydnad	
- Rådande Corona omständigheterna gör det svårt att hitta sponsorer till NOM 

evenemanget. Styrelsen beslutade att inte stå för den ekonomiska risken för 
arrangemanget och därmed inte betala för den föreslagna representativa middagen. 

13. Ordförandekonferens	
- Sammanslaget höstmöte och ordförandemöte den 11 november 2020. 

14. Övriga	frågor	
- Zoom som digital lösning för möten och utbildning, så länge Corona restriktionerna 

gäller. Zoom erbjuder en kommunikationsprogramvara som kombinerar 
videokonferenser, e-möten, chatt och mobilt samarbete.  

15. Nästa	möte	
- Nästa möte är planerat till onsdagen den 27 maj. 
- Möte nummer tre planeras till den 17 juni. 
- Medlemsmöte/ordförandemöte planeras till den 11 november. 
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- Budget och sektormöte planeras till den 25 november. 
- Årsmötet planeras till onsdagen den 17 mars 2021. 

16. Mötes	avslutande	
- Mötet avslutades klockan 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Lennart Larsson 
Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Ann Carlson 
Sekreterare 

 


