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1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Distriktstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Röstlängden fastställdes till 46 röster av 56 möjliga.

2. Val av två justerare-tillika rösträknare-justera dagens protokoll
Som justerare valdes, Ragnar Moberg Värmdö BK och Yngve Collin Stockholms södra BK.

3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Höstmötet ansågs blivit stadgeenligt utlyst på hemsidan och via mail till alla klubbar.

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

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg.

6.

Information från, Stockholms läns landsting trafikförvaltningen.

Trafikförvaltningen informerade om de många olika aspekter att ta hänsyn till när det gäller
miljön/luften för personer med allergier samt vilka aspekter hundägare har. De var
intresserade av att fråga hundägares olika synpunkter vad gäller tunnelbanan. Frågan var,
finns det bättre och sämre platser för hundar i en tunnelbanevagn?

7. Rapporter
7.1. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.

7.2. Sektorer
7.2.1. Agility
Finns förnärvarande ingen sektoransvarig, kontaktperson för sektorn är Helen Nylander
Solna-Sundbybergs BK. Stockholmsavdelning kommer att hålla ett DM i agility under
november.
7.2.2. HUS
Lotti Gerdlind representerade HUS, Sektoransvarig är Cilla Thoren och kontaktperson är
Ragnar Bergståhl Stockholms Södra BK. Det har avslutats en lärarutbildning och en
grundmodul är pågående.
7.2.3. PR/INFO
Sektoransvarig är Anne-Christin Stareborn.
Löpande uppdatering av hemsidan.
7.2.4. Rallylydnad
Sektoransvarig Lotti Gerdlind. Kontaktperson är Annette Ståhl Nacka BK.
Inget speciellt att rapportera.
7.2.5. RUS
Sektorsansvarig C-G Hultin planerar för under 2015 två helgdagar, i stället för den planerade
RUS konferens under en helg. En dag för genomgång av MH och en dag för MT.
Man planerar också för två kvällar med utbyte av information om MH banor och hur det
fungerar ute på de olika klubbarna.
7.2.6. Patrullhund
Sektoransvarig är Kikki Johansson Värmdö BK. Kontaktperson är Ann Carlson SolnaSundbybergs BK.
Det har varit ett certprov med 5 deltagare varav 4 blev godkända. Samt att det kommer att
vara ett till i månadsskiftet nov/dec. I övrigt är det inget att rapportera.
7.2.7. Räddning
Sektoransvarig är Hans Stierna. Kontaktperson är Ann Carlson Solna-Sundbybergs BK.
Sjöräddningshundkursen pågår och omfattar 6 ekipage, varav tre sedan tidigare godkända
räddningshundekipage. Slutprovet är planerat till 29 november och det är två ekipage som
bedöms klara för att gå upp på slutprovet.

Nästa år kommer Uppland att starta en räddningshundkurs under våren och Stockholm
planerar att starta kurs hösten 2015.
Hasse Stierna och hunden Rejza deltog tillsammans med flera andra sjögående enheter i den
stora sök- och räddningsinsatsen utanför Sandhamn.
Den 10 november deltog Hasse Stierna på en konferens i Länsstyrelsen i Stockholms läns
lokaler och informerade om räddningshundverksamheten för företrädare för många olika
aktörer, bl. a försvarsdirektören i Stockholms län, kommuner och landsting. I september
deltog Hasse Stierna på en helgkurs som rörde samhällets krishanteringssystem.
Några av våra räddningshundekipage ingår i Missing People och jobbar i skarpa eftersök på
det nationella planet.
7.2.8. TÄS
Sektoransvarig är Lotta Wiklander. Kontaktperson är Anita Weinius Lidingö BK.











Det pågår en tävlingssekreterare utbildning. Det har varit ett par regelreviderings
möten. och det kommer att bli ett nytt möte den 12 januari.
DM mästare i skydds, Thomas Taube med Grimlock’s Witch Danderyd-Täby BK och
lydnad, Anne Spännare med Vincent, Lidingö BK.
Lotta Wiklander kom med ett förslag på två nya DM priser, ett pris i lydnad som
kommer att kallas för ”Lydnadspokalen ”och det kommer vara den samlade
lydnadspoängen i alla klasser i genomsnitt per klubb, som kommer att skickas in för
tävlan. Det andra priset är ”Inspirationspokalen” statuter kommer senare. Mötet tog
beslut på att införa dessa två nya priser.
Lotta Wiklander informerade om Nordiska mästerskapen, hur planerna ser ut och hur
långt man kommit. Man har tagit fram en ny logga för tävlingen och det finns även
planer på en egen hemsida. Man vill även ha hjälp från klubbarna med olika
uppgifter.
Mötet tog upp frågan om tävlingsdeltagares uppträdande under tävling. Speciellt
anser man problemet finns i elitklass/lydnad. Man undrar om det är något man kan
göra för att påverka den tråkiga utvecklingen. Kanske samma regler för föraren som
gäller för oacceptabelt beteende på hund, att man kan bli anmäld. TÄS tar upp frågan
med hjälp av distriktet och utreder vad man kan göra.
Förslag om delning av tävlingsledares utbildning, att man har möjlighet att utbilda sig
i varje enskild specialgren.
Stockholms södra brukshundklubbs representant Yngve Collin undrade över den
långa handläggningstiden, när det gäller en medlem som anmälts till SBK av
Stockholms södra brukshundklubb rörande oacceptabelt Inlägg på Face Book. Ragnar
Bergståhl lovade att ta frågan vidare.

7.2.9. Stockholmsdistriktet
Lennart Larsson informerade om Solvalla Expo Hund & Husdjur den 23-24 augusti. Lennart
berättade även att evenemanget kommer att arrangeras även nästa år.

8. Valberedningen
8.1. Valberedningen
Sammankallande i valberedningen Pernilla Lindahl Tyresö BK informerade om att det
kommer att starta upp sitt arbete så fort det går. Anne-Christin Stareborn kommer att lägga
ut ett upprop på hemsidan om valberedningens arbete. Ordförande Lennart Larsson
meddelade att styrelse är i akut behov av en ny kassör.

9. Motioner
Motioner från Solna-Sundbybergs BK togs upp för diskussion och beslut.
Motion nr:
1.
2.
3.
4.
5.

Direktval till distrikts- och förbundsstyrelse, avslag
Brukshunden som e-tidning, avslag
Motioner till distrikt och kongress, avslag
Åhörarplatser på kongressen, bifall
Förbundets ekonomiska redovisning, avslag

10. Övriga frågor
Ragnar Bergståhl informerad om den nya kontaktpersonen på studiefrämjandet Märta
Brahnäs.

11. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 21.30.

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

____________________________
Yngve Collin
Justerare

____________________________
Ragnar Moberg
Justerare

