
Protokoll	  styrelsemöte	  SBK	  

Plats:	   Studiefrämjandet,	  Korta	  gatan	  	  9,	  Solna	  

Tidpunkt:	   2014-‐05-‐26	  kl.	  18:30	  

Protokoll	  nr:	   5	  

Närvarande:	   Lennart	  Larsson,	  Ragnar	  Bergsthål,	  Helen	  Nylander,	  Anita	  Weinius	  och	  
Ann	  Carlsson	  

Anmält	  förhinder:	   Annette	  Ståhl,	  Inga	  Dann,	  Lars	  Magnuson	  och	  Anne-‐Christine	  
Stareborn	  

1. Mötets	  öppnande	  	  
Ordförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet.	  	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes.	  	  

3. Val	  av	  justerare.	  	  
Hela	  styrelsen,	  skall	  svaras	  inom	  48	  timmar.	  

4. Föregående	  protokoll	  
Justerat.	  

5. Rapporter	  

5.1. Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  fortsatt	  god.	  

5.2. Sektorer	  

5.2.1. Agility	  
Sektoransvarig:	  Ingen	  ansvarig.	  	  

Kontaktperson:	  Helen	  Nylander	  

Fortfarande	  ingen	  ny	  ansvarig,	  men	  ett	  förslag	  till	  ny	  sektoransvarig	  från	  Mats	  Johansson	  
Wärmdö	  BK	  har	  lämnats	  in.	  Helen	  Nylander	  tar	  kontakt	  med	  det	  nya	  förslaget.	  

5.2.2. HUS	  
Sektoransvarig:	  Cilla	  Thoren	  

Kontaktperson:	  Ragnar	  Bergståhl	  



Fråga	  från	  Lotti	  Gerdlind	  angående	  om	  distriktet	  står	  för	  kostnaden	  för	  examinationen	  på	  
Åkerby	  Herrgård.	  Det	  gäller	  för	  de	  som	  går/gått	  lärarutbildningen.	  	  Kostnaden	  för	  detta	  är	  
3000	  kr.	  Styrelsen	  beslöt	  att	  stå	  för	  kostnaden.	  

	  

5.2.3. PR/INFO	  
Sektoransvarig:	  Anne-‐Christin	  Stareborn	  

Hemsidan	  uppdateras	  allteftersom.	  	  

5.2.4. Rallylydnad	  
Sektoransvarig:	  Ingen	  ansvarig.	  

Kontaktperson:	  Annette	  Ståhl	  

Mail	  från	  Liselott	  Gerdlind	  med	  ett	  antal	  frågor	  angående	  rallylydnaden,	  VU	  behandlar	  
frågorna.	  

5.2.5. RUS	  
Sektoransvarig:	  C-‐G	  Hultin	  

Kontaktperson:	  Lars	  Magnuson	  

Inget	  att	  rapportera.	  

5.2.6. Patrullhund	  
Sektoransvarig:	  Kikki	  Johansson	  

Kontaktperson:	  Ann	  Carlson	  

Inget	  nytt	  att	  rapportera	  sedan	  vårmötet.	  

5.2.7. Räddning	  
Sektoransvarig:	  Hans	  Stierna	  

Kontaktperson:	  Ann	  Carlson	  

Inget	  nytt	  att	  rapportera	  sedan	  vårmötet.	  

5.2.8. TÄS	  
Sektoransvarig:	  Lotta	  Wiklander	  

Kontaktperson:	  Anita	  Weinius	  

Inget	  att	  rapportera.	  

5.2.9. VU-‐rapport	  
Inget	  att	  rapportera.	  

5.2.10. Klubbar	  
Inget	  att	  rapportera.	  



5.3. Arbetsgrupper	  inom	  styrelsen	  
Inget	  nytt	  att	  rapportera.	  

6. Inkommande	  och	  utgående	  handlingar	  
Inget	  att	  rapportera	  

7. Övriga	  frågor	  

7.1. Kongressen	  
Under	  kongressen	  beslöts	  att	  informella	  möten	  mellan	  distrikt	  och	  rasklubbar	  kommer	  att	  
hållas,	  för	  att	  utbyta	  information,	  Lennart	  Larsson	  kommer	  att	  representera	  Stockholms	  
distrikt.	  Man	  tog	  upp	  revideringen	  av	  SBKs	  dressyrpolicy.	  Frågan	  om	  SBKs	  värdegrund	  
kommer	  att	  arbetas	  med	  under	  sommaren.	  För	  att	  senare	  i	  höst	  presenteras	  för	  distrikt	  och	  
lokalklubbar.	  Värdegrund	  kommer	  att	  finnas	  med	  som	  en	  stående	  punkt	  på	  Stockholms	  
distrikts	  dagordning	  under	  hösten.	  Och	  ambitionen	  är	  att	  få	  till	  ett	  möte/dag	  mellan	  
lokalklubbar	  och	  distrikt	  under	  hösten.	  

7.2. Solvalla	  Expo	  Hund	  och	  Husdjur	  
Helen	  Nylander	  gör	  en	  förberedande	  skrivelse	  som	  senare	  skall	  skickas	  ut	  till	  lokalklubbarna,	  
Skrivelen	  skall	  innehålla	  information	  om	  vårt	  behov	  av	  funktionärer	  till	  lydnadstävlingarna,	  
agilitytävlingarna	  och	  i	  vår	  monter	  som	  distriktet	  håller	  i	  under	  Solvalla	  helgen.	  Ann	  ber	  
Anne-‐Christine	  om	  att	  lägga	  ut	  länken	  till	  Solvalla	  expo	  på	  distriktets	  hemsida.	  

8. Nästa	  möte	  
25	  juni	  kl.	  18:30	  hos	  Studiefrämjandet,	  Korta	  gatan	  9,	  Solna.	  

9. Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutades	  20:00	  

	  

	  
	  
	  
____________________________	  
Lennart	  Larsson	  
Ordförande	  

	  
	  
	  
____________________________	  
Ann	  Carlson	  
Sekreterare	  

	  


