Protokoll styrelsemote SBK
Plats:

Studiefrämjandet, Korta gatan 9, Solna

Tidpunkt:

2014-09-17 kl. 18:30

Protokoll nr:

7

Närvarande:

Ann Carlson, Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson och Lars Magnusson

Anmält förhinder:

Annette Ståhl, Inga Dann, Helen Nylander, Anita Weinius och AnneChristine Stareborn.

1. Mötets öppnande
Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

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

4. Föregående protokoll
Ej 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.
VU beslutet angående sponsring av DM togs upp för diskussion. Alla var överens om att
beslutet skall gälla alla sektorer och ses som ett principbeslut baserat på ekonomi.

5.2.2. HUS
Sektoransvarig: Cilla Thoren
Kontaktperson: Ragnar Bergsthål
Ingen rapport inkommen.

5.2.3. PR/INFO
Sektoransvarig: Anne-Christin Stareborn
Hemsidan uppdateras allteftersom.
5.2.4. Rallylydnad
Sektoransvarig: Ingen ansvarig.
Kontaktperson: Annette Ståhl
Inget att rapportera.
5.2.5. RUS
Sektoransvarig: C-G Hultin
Kontaktperson: Lars Magnuson
Sektorsansvarig kommer att ta med sig en person till RAS/RUS konferensen. Distriktet har
beslutat att även Lars Magnusson skall delta på denna konferens.
Sektorn planerar för en RUS konferens innehållande nya regler och uppdateringar i
november.
5.2.6. Patrullhund
Sektoransvarig: Kikki Johansson
Kontaktperson: Ann Carlson
Inget nytt att rapportera.
5.2.7. Räddning
Sektoransvarig: Hans Stierna
Kontaktperson: Ann Carlson
Sjöräddningshundkursen hade delprov 2 i lördags avseende landsöksdelen för tre av
ekipagen som inte är certade räddningshundekipage sen tidigare. Alla tre blev godkända, så
nu väntar delprov 2 på sjödelen för samtliga sex deltagare den 5 oktober. Slutprov är den 2930 november och det sker uteslutande till sjöss.
Sektorn har funktionskontroll för certade räddningshundekipage den 20 september och där
är det sex ekipage anmälda.

Sektorn har haft räddningshundförarmöte torsdagen den 5 september och nästa möte är i
början på mars.

5.2.8. TÄS
Sektoransvarig: Lotta Wiklander
Kontaktperson: Anita Weinius
Sektorn har haft möte den 4 september med lokalklubbar om regelrevideringen Bruks
grenar. En sammanställning över vad vi kom fram till är utskickad till lokalklubbarna som ska
återkomma den 20/9 senast.
Ari Ruuska med Stinigården Hera, Vällingby BK. Svensk mästare i spår och Thomas Franzon
och Ia Weylandt med Jurassic LM Dollar, Stockholm Södra BK, 3:e plats i rapporten på årets
SM. Detta har uppmärksammats av DTÄS genom webbplatsen samt att Lotta Wiklander
enligt styrelsen VU-beslut överlämnade varsin tavla, blommor och choklad.
Regelkonferensen i bruks och lydnad i november kommer distriktets TÄS försöka att skicka
tre deltagare per konferens.
Sektorn efterfrågar en kontaktperson till Studiefrämjandet och mötet Beslutades att Ragge
Bergsthål skulle vara kontaktperson.

5.2.9. VU-rapport
VU beslut angående DM sponsring och gåva till medaljörer på SM och NM.
5.2.10. Klubbar
Inget att rapportera.

5.3. Arbetsgrupper inom styrelsen
Inget nytt att rapportera. Arbetsgruppen för problemhundinstruktörer lades ner.

6. Inkommande och utgående handlingar
Inget att rapportera

7. Övriga frågor
7.1. Höstmöte
Föreläsning till höstmötet och att Ragnar Bergsthål skall prata med Märta Brandts på
studiefrämjandet som är kontaktperson för Stockholms lokalklubbar. Hon kommer att

informera om rapporteringen till kursverksamheten. Styrelsen beslöt att hålla höstmötet på
korta gatan i Solna i november.

7.2. Solvalla Expo Hund och Husdjur
Genomgång av Solvallahelgen, hur har genomförandet varit. Det var ju första gången SBK
var med som arrangör, så det finns naturligtvis saker som fungerade mindre bra och saker vi
behöver förbättra och ändra till nästa år.

7.3. Möte med sektorerna
Styrelsen beslöt att flytta fram mötet med sektorerna till början av nästa år.

8. Nästa möte
15 oktober 18.30 hos Studiefrämjandet, Korta gatan 9, Solna.

9. Mötets avslutande
Mötet avslutades 20:30

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

