
Protokoll styrelsemo te SBK 

Plats: Stockholmsavdelningen 

Tidpunkt: 2016-09-15 kl. 18:30 

Protokoll nr: 7 

Närvarande: Ann Carlson, Lennart Larsson, Lars Magnusson, Jill Mellström, Katarina 
Nyman och Hanna Westerberg. 

Anmält förhinder: Ragnar Bergståhl, 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 och påskrivet. 

5. Ekonomi 

 Ekonomin fortsatt god. 

6. Rapporter sektorer 

6.1. Agility 

Sektoransvarig: Ingen ansvarig.    

Kontaktperson: Vakant 

6.2. HUS 

Sektoransvarig: Annika Hamilton 

Kontaktperson: Jill Mellström, Österåkers BK 

 

 Grundmodul pågår med 8 deltagare, Lottie Gerdlind är lärare. 

 7 nya Rallyinstruktörer är examinerade. 

 Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Norrort har 9 deltagare start i oktober. 

 Allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Söderort har 7 deltagare, start i november. 

 Studiefrämjandets föreläsning med Eva Bodfäldt om "Skolstart för hunden" är 

fullbokad med 60 anmälda.  



 Föreläsning med Per Jensen den 14/9 i Tappströmskolan har drygt 130 anmälda. 

 Ledarutveckling steg 1 den 24/9 har nu 15 anmälda. 

 "Pip och gnäll"-seminare med Eva Bodfäldt och Curt Blixt är utannonserat och 

anmälningar har börjat komma in. 

 Instruktörsutveckling med Eva Bodfäldt om belöningsbaserad träning kommer snart 

att annonseras ut. 

 Rallyinstruktörsutbildning planeras. 

 KUL-möte planeras till den 26/9 på Stockholmsavdelningen 

 Inbjudan till D-HUS konferens den 22-23/10 har kommit. Vi har för avsikt att vara 

representerade där. 

 

6.3. PR/INFO 

Sektoransvarig: Anne-Christin Stareborn.  

Hemsidan uppdateras regelbundet. 

6.4. Rallylydnad 

Sektoransvarig: Lotti Gerdlind 

Kontaktperson: Jill Mellström, Österåkers BK 

Ingen nytt att rapportera, allt går enlig de tidigare planerna. 

6.5. RUS 

Sektoransvarig: C-G Hultin 

Kontaktperson: Lars Magnuson, Nacka BK 

 D-RUS bevakar fortsatt vad som händer med "nya MT". 

 Under vintern kommer D-RUS hålla i första hand en testledare utbildning, eventuellt 

även en figurant utbildning. 

 Funktionärslistor (Domare, beskrivare, testledare och figuranter), har lagts ner från 

D-RUS sida. När arrangörer ber om hjälp går D-RUS in på SBK tävlingsfunktionärssidor 

och hjälper till med att leta funktionärer.  

 Uppdatering av D-RUS hemsida kommer att ske under hösten. 

 D-RUS kommer delta i den årliga RAS/RUS konferensen i november. 

 

6.6. Patrullhund 

Sektoransvarig: Susanne Hedlund 

Kontaktperson: Ann Carlson, SoSu BK  

 Önskemålen om 2017 utbildningar ska skicka in senast 31/8, och även ringt runt till 

instruktörerna nu i veckan.  



  Två utbildningar har jag meddelat FM ombudet (enligt direktiv från produktions-

ledaren via mail i juni) att vi i Stockholm önskar för 2017. Så nu är det bara vänta på 

beslut från FM gruppen vad vi får. 

 Sektorn har inte ordna medaljer till årets DM, sektorn försöker lösa problemet. 

 Möte tjänstehund, den 27 september 2016, på Nacka Brukshundklubb 

6.7. Räddning 

Sektoransvarig: Hans Stierna 

Kontaktperson: Ann Carlson, SoSu BK 

 

 Det var 12 stycken ekipage som gjorde delprov 1 den 14 maj och det var 11 stycken 

som blev godkända. 

 Ett av Stockholmsekipagen gjorde Mission Readiness Test (MRT) i Skövde den 20-22 

maj och blev godkänd. Det ekipaget ingår nu i MSBs internationella sök- och 

räddningsstyrka (SWIFT USAR). 

 Den 4 september är det uppvisning av de certifierade sjöräddningshundarna i 

Trollhättan. Den 26-28 augusti var dessa ekipage på en tränings-/övningshelg på Arkö 

utanför Arkösund. 

6.8. TÄS 

Sektoransvarig: Lotta Wiklander 

Kontaktperson: Anita Weinius, Lidingö BK 

Ingen rapport 

7. VU-rapport 

 Inget att rapportera. 

8. Inkommande och utgående handlingar 

 Från vit herdehund Övre Norrland, angående nya MT och SKK roll i det. 

 Från Ingrid tapper, angående nya MT och SKK roll i det. De anser att SBK blivit 

överkörda av SKK i frågan om utvecklingen av MT.  

9. Ungdomssektioner 

 Sekreteraren skall maila distriktets klubbar angående hundungdom. Och informera 

klubbarna om att ta kontakt med hundungdom för att skapa ny ungdomsverksamhet 

på sina respektive klubbar. Istället för att skapa egna ungdomssektioner vilket 

hundungdom anser blir konkurrerande verksamhet. 



10. Sektormöte 

 Styrelsen kommer att hålla ett sektormöte den 21 september på 

Stockholmsavdelningen.  

 Styrelsen skall maila sektorsansvariga distriktets styrdokument som underlag inför 

mötet.   

 Styrelsen kommer att ta upp frågorna om arbetsordning, kommunikation och hur 

arbetet mellan sektorerna och styrelsen skall kunna ske på bästa sätt. 

11. Arbetsgrupper inom styrelsen 

 Arbetsgruppen för att bygga broar konferensen: Beslut togs att anordna en kick off 

istället för konferens, i förhoppning att skapa mer engagemang och entusiasm. 

Styrelsen tror att skapa ett större engagemang bland befintliga medlemmar är minst 

lika viktigt som att bli fler medlemmar på respektive klubb.  Styrelsen har beslutat att 

i och med detta tillsatta en ny arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår, Där 

sammankallade är Hanna Westerberg, Jill Mellström och Katarina Nyman. Hus skall 

göras mer delaktig och behjälplig i denna fråga. 

 Solvalla: Lennart informerade om hur Solvalla husdjurshelg avlöpte. 

12. Höstmöte 

 Informera höstmötet om Kickoffen. 

13. Övriga frågor 

 Fråga från den centrala valberedningen angående FS sammansättning och om vi har 

några egna förslag till kandidater. 

 Revidering av distriktets styrdokument, skall göras på nästa styrelsemöte. 

Sekreteraren mailar ut styrdokumentet för påseende. 

14. Nästa möte 

 17 oktober 

15. Mötets avslutande 

 Mötet avslutades 21:00 

 

 

 
 
____________________________ 
Lennart Larsson 
Ordförande 

 

 
 
____________________________ 
Ann Carlson 
Sekreterare 

 


