
Protokoll	  vårmöte	  SBK	  

Plats:	   Nacka	  BK	  

Tidpunkt:	   2014-‐05-‐07	  19:00	  

Närvarande	  
klubbar:	  

Mälarö,	  Wärmdö,	  Nacka,	  Solna-‐Sundbybergs	  och	  Stockholms	  södra	  
brukshundklubb.	  

Närvarande	  från	  
styrelsen.	  

Ann	  Carlson,	  Ragnar	  Bergsthål,	  Lennart	  Larsson,	  Lars	  Magnusson	  och	  
Anita	  Weinius.	  

Närvarande	  
raskklubbar	  

Rottweiler	  klubben	  och	  Belgisk	  vallhund.	  

1. Mötets	  öppnande	  och	  fastställande	  av	  röstlängd	  
Distriktstyrelsens	  ordförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet	  och	  hälsande	  alla	  välkomna.	  

Röstländen	  fastställdes	  till	  29	  röster	  av	  56	  möjliga.	  

2. Val	  av	  två	  justerare-‐tillika	  rösträknare-‐justera	  dagens	  protokoll	  
Som	  justerare	  valdes,	  Ingmarie	  Olsson	  Wärmdö	  BK	  och	  Thomas	  Lamrell	  Solna-‐Sundbybergs	  
BK	  

3. Fråga	  om	  mötet	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst	  
Vårmöte	  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. Fasställande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  fastsälldes	  utan	  tillägg.	  

6. Rapporter	  

6.1. Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  fortfarande	  god.	  

6.2. Sektorer	  

6.2.1. Agility	  
Finns	  förnärvarande	  ingen	  sektoransvarig,	  kontaktperson	  för	  sektorn	  är	  Helen	  Nylander	  
Solna-‐Sundbybergs	  BK.	  



Inget	  att	  rapportera.	  

6.2.2. HUS	  
Sektoransvarig	  är	  Cilla	  Thoren.	  Kontaktperson	  är	  Ragnar	  Bergsthål	  Stockholms	  Södra	  BK.	  

Inget	  att	  rapportera.	  

6.2.3. PR/INFO	  
Sektoransvarig	  är	  Anne-‐Christin	  Stareborn.	  	  

Löpande	  uppdatering	  av	  hemsidan.	  	  

6.2.4. Rallylydnad	  
Sektoransvarig	  Lotti	  Gerdlind.	  Kontaktperson	  är	  Annette	  Ståhl	  Nacka	  BK.	  

Inget	  att	  rapportera.	  

6.2.5. RUS	  
Sektoransvarig	  är	  C-‐G	  Hultin.	  Kontaktperson	  är	  Lars	  Magnuson	  Nacka	  BK.	  

Inget	  speciellt	  att	  rapportera	  för	  närvarande,	  C-‐G	  Hultin	  försöker	  ordna	  en	  RUS	  konferens.	  

6.2.6. Patrullhund	  
Sektoransvarig	  är	  Kikki	  Johansson	  Wärmdö	  BK.	  Kontaktperson	  är	  Ann	  Carlson	  Solna-‐
Sundbybergs	  BK.	  

Ett	  Certprov	  för	  patrullhundarhar	  genomförts	  i	  distriktes	  regi.	  

6.2.7. Räddning	  
Sektoransvarig	  är	  Hans	  Stierna.	  Kontaktperson	  är	  Ann	  Carlson	  Solna-‐Sundbybergs	  BK.	  

Det	  visades	  en	  film	  från	  deras	  två	  certifierade	  sjöräddningshundar,	  som	  i	  dagarna	  kommer	  
att	  skickas	  till	  berörda	  myndigheter.	  
SBK	  centralt	  arrangerar	  ett	  KU	  Sjösök	  för	  räddningshundinstruktörer	  och	  
räddningshunddomare	  den	  24-‐25	  maj	  och	  där	  kommer	  bl.	  a	  Hans	  och	  Anette	  Stierna	  at	  vara	  
med	  och	  visa	  upp	  våra	  hundar	  till	  sjöss.	  
Godkända	  sjöräddningshundekipage	  tränar	  för	  fullt	  till	  sjöss.	  Det	  närmar	  sig	  högsäsong	  när	  
det	  kan	  bli	  aktuellt	  med	  skarpa	  eftersöksuppdrag,	  nämligen	  perioden	  juni-‐augusti.	  Även	  
övriga	  räddningshundekipage	  tränar	  på.	  
	  

6.2.8. TÄS	  
Sektoransvarig	  är	  Lotta	  Wiklander.	  Kontaktperson	  är	  Anita	  Weinius	  Lidingö	  BK.	  

Inget	  att	  rapportera.	  

	  



6.2.9. Stockholmsdistriktet	  
Lennart	  Larsson	  informerade	  om	  Solvalla	  Expo	  Hund	  &	  Husdjur	  den	  23-‐24	  augusti.	  Det	  
kommer	  att	  vara	  kattutställningen,	  hundutställning,	  lydnadstävlingar	  och	  agilitytävlingar.	  
Som	  det	  ser	  ut	  just	  nu	  kommer	  det	  även	  att	  vara	  hönsbytardag,	  reptiler,	  kaniner	  och	  kort	  
sagt	  de	  flesta	  husdjur	  kommer	  att	  vara	  representerade.	  Det	  kommer	  att	  behövas	  
funktionärer	  och	  styrelsen	  hoppas	  att	  det	  finns	  många	  ute	  på	  klubbarna	  som	  vill	  hjälpa	  till.	  

7. Kongresshandlingar	  och	  motioner	  

7.1. Kongresshandlingar	  
Styrelsens	  ordförande	  Lennart	  Larsson	  gick	  igenom	  kongresshandlingarna	  och	  motionerna.	  

Distriktes	  styrelse	  vill	  veta	  klubbarnas	  mening	  angående	  kongresshandlingarna,	  
verksamhetsberättelse,	  ekonomi	  och	  de	  motioner	  som	  lämnats	  in.	  

7.2. Motioner	  från	  klubbarna	  
Mälarö	  har	  lämnat	  in	  en	  motion	  om	  tungapporten	  i	  bruksproven.	  Mälarös	  motion	  avslås	  på	  
grund	  av	  att	  det	  är	  ej	  storleken	  på	  hunden	  som	  avgörande	  utan	  munnens	  anatomi.	  Det	  
handlar	  mer	  rasen	  än	  om	  hundens	  storlek.	  SoSuBk	  har	  lämnat	  in	  5	  motioner	  som	  Thomas	  
Lamrell	  föredrog	  under	  mötet.	  För	  att	  klubbarna	  skall	  ha	  möjlighet	  att	  ta	  ställning	  till	  dem	  till	  
höstens	  möte.	  Beslut	  om	  motionerna	  tas	  på	  höstmöte.	  

8. Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutades	  21:00	  och	  mötesordförande	  tackade	  för	  visat	  intresse.	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
____________________________	  
Lennart	  Larsson	  
Ordförande	  

	  
	  
	  
____________________________	  
Ann	  Carlson	  
Sekreterare	  

	  
	  
	  
____________________________	  
Thomas	  Lamrell	  
Justerare	  

	  
	  
	  
____________________________	  
Ingmarie	  Olsson	  
Justerare	  

	  


