
 
 

Protokoll	styrelsemöte	SBK	

Plats: Solna 

Tidpunkt: 2021-06-16 kl. 18:30 

Protokoll nr: 4 

Närvarande: Johanna Boström Stone, Ann Carlson, Lennart Larsson och Åsa 
Nilsson. 

Anmält förhinder: Anne Spännare och Anna Löfblad. 

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	
- Val av justerare, hela styrelsen inom 48 timmar  

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

5. Ekonomi	
- Åsa Nilsson redogjorde för distriktets ekonomi, som för närvarande ser bra ut. 

6. Rapporter	sektorer	

6.1. Agility	
Sektorsansvarig: Ingen ansvarig.    

Kontaktperson: Vakant 

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 

6.2. HUS	
Sektorsansvarig: Marie Sundberg 

Kontaktperson: Johanna Boström 

Det kommer inte att starta några instruktörsutbildningar innan restriktionerna har lättat. 
Detta gäller även för instruktörsutvecklingar. 



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

- Hemsidan uppdateras regelbundet. 

6.4. Rallylydnad	
Sektorsansvarig: Åsa Grundén 

Kontaktperson: Anne Spännare 

- Den 19 juni kommer sektorn att genomföra en inspirations-/utbildningsdag för 
nätverket (14). Utbildning kommer att ske i de nordiska klasserna, de nordiska 
momenten och reglerna. 

- Den 20 maj genomfördes ett nätverksmöte kring distriktets tävlingar. På 
distriktsnivå gjordes i höstas ett stort jobb för att hjälpa klubbarna att boka 
domare. Bokningarna håller fortfarande någorlunda och man har lyckats ersätta 
de som hoppat av. 

- Distriktet jobbar intensivare men NM i samarbete med SBK centralt, NKU och 
SKK. Beslut har fattats att NM kommer att genomföras även om det inte blir på 
mässan. Arbetet ligger i fas med planeringen. Arbetet med att få in sponsorer 
fortgår. Mycket behjälpliga har distriktets funktionärer varit i detta arbete som 
redan pågått i två år.  

6.5. RUS	
Sektorsansvarig: Lars Magnusson 

Kontaktperson: Anna Löfblad  

- Nya figuranter utbildas löpande av Lorentz Ogebjer. 

6.6. Patrullhund	
Sektorsansvarig: Susanne Hedlund 

Kontaktperson: Lennart Larsson 

- Sektorn har genomfört ett anlagstest för 8 ekipage med 4 godkända. Ytterligare ett 
anlagstest kommer att genomföras den 22 maj. 

- Patrullhundutbildningar planeras att genomföras under hösten. 
- Övrig verksamhet har varit inställd på grund av pandemin. 
-  

6.7. Räddning	
Sektorsansvarig: Olivia Jonsson 

Kontaktperson: Ann Carlson 



 
 

- Informationsträffar planeras till hösten för kommande räddningshundskurs. 

6.8. TÄS	
Sektorsansvarig: Lotta Wiklander 

Kontaktperson: Ann Carlson 

- Ingen rapport. 

7. VU-rapport	
- Inga rapporter. 

8. Inkommande	och	utgående	handlingar	
- Mälarö BK åsikter om att samarbetet inte fungerar med studiefrämjandet och 

styrelsen planerar att ta upp frågan på ordförandemötet i höst. 

9. Arbetsgrupper	inom	styrelsen	
- Styrelsen planerar att ha ett förmöte inför höstens ordförandemöte och tanken är att 

distriktet skall skicka ut en enkät angående vad klubbarna vill diskutera på 
ordförandemötet. 

10. Genomgång	av	årsmöteshandlingarna	
- Årsmötet är planerat till den 22 augusti klockan 15:00 på Solna-Sundbybergs BK. 
- Genomgång av årsmöteshandlingarna inför årsmötet. 

11. Övriga	frågor	
- Inga övriga frågor. 

12. Nästa	möte	
- Nästa möte är planerat till den 31 augusti. 

13. Mötets	avslutande	
- Mötet avslutades 19:45 

 

 

____________________________ 
Lennart Larsson 
Ordförande 

 

 

____________________________ 
Ann Carlson 
Sekreterare 

 


