Protokoll vå rmö te SBK
Plats:

SBK Stockholmsavdelningen

Tidpunkt:

2017-05-03, kl 19:00

Närvarande
klubbar:

Mälarö BK, Nacka BK, Järfälla BK, SBK Stockholmsavdelningen, Tyresö
BK, Värmdö BK och Österåkers BK.

Närvarande från
styrelsen.

Ann Carlson, Lennart Larsson, Lars Magnusson, Jill Mellström och
Anita Weinius.

Närvarande
raskklubbar

AfBv, Svenska Boxerklubben, Svenska Briardklubben, Svenska
Bouvierklubben, Svenska Collieklubben och Rottweilerklubben Östra
LO.

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- Röstlängden fastställdes till 28 röster av 54 möjliga.

2. Val av två justerare-tillika rösträknare-justera dagens protokoll
Som justerare valdes Olle Bernhardtz, Lindesbergs BK och Lars Broberg, SBK
Stockholmsavdelningen.

3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Vårmötet 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 med tillägget att Staffan Nordin visar nostalgisk film från SBK:s
tidiga verksamhet, innan punkten rapporter.

6. Rapporter
1.1. Ekonomi
- Ekonomin är fortfarande god. Intäkterna för 2017 påverkas bland annat av återföring
av förutbetalda kursintäkter från föregående år (99 000 kronor). Kurskostnaderna,
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relaterade till dessa intäkter, kommer senare i år. Ingen distriktsavgift tas ut av
klubbarna i år.

1.2. Sektorer
1.2.1. Agility
Finns förnärvarande ingen sektoransvarig.
- Inget att rapportera.
1.2.2. HUS
Sektoransvarig är Annika Hamilton. Kontaktperson är Jill Mellström.
Annika Hamilton kunde ej närvara vid mötet men hade skickat en rapport om vad som är på
gång i HUS sektorn:
-

-

1 Grundmodul pågår vt-17 på SSBK.
Instruktörsutbildning bruks- och tävlingslydnad.
Lärare i specialsök är under utbildning, 2 deltagare från vårt distrikt.
KUL-möte 26/9 på SSBK
Instruktörsutveckling problemlösning med Lotta Nilsdotter.
Översyn av information till lärare och deltagare i instruktörsutbildningar.

1.2.3. PR/INFO
Sektoransvarig är Anne-Christin Stareborn.
- Löpande uppdatering av hemsidan.
1.2.4. Rallylydnad
Sektoransvarig är Lottie Gerdlind. Kontaktperson är Jill Mellström, Österåkers BK.
- Inget att rapportera.
1.2.5. RUS
Sektorsansvarig är Maria Camstedt och Anna Löfblad. Kontaktperson är Lars Magnusson,
Nacka BK.
- Sektorn har fått två nya sektoransvariga, Maria Camstedt och Anna Löfblad.
- Inga planerade aktiviteter till våren.
1.2.6. Patrullhund
Sektoransvarig är Susanne Hedlund, Värmdö BK. Kontaktperson är Ann Carlson, SolnaSundbybergs BK.
- Lars Magnusson informerade om att försvarsmakten och SKK/SBK kommit överens
och tecknat ett avtal gällande registrering av försvarsmaktens hundar. I korthet
innebär överenskommelsen att de skall mentalbeskriva (MH) alla sina avelsdjur.
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1.2.7. Räddning
Sektoransvarig är Hans Stierna. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK.
- Ingen rapport
1.2.8. TÄS
Sektoransvarig är Lotta Wiklander. Kontaktperson är Anita Weinius. Lidingö BK.
- DM Rapport inställt på grund av för få anmälningar
- DM sök inställt på grund av för få anmälningar
- Sektorn planerar en utbildning av tävlingssekreterare bruks till hösten

7. Beslut att minska styrelsen med två ledamöter
- Mötet beslutade återigen att anta distriktsstyrelsens förslag om att minska styrelsen
med två ledamöter.

8. Val av suppleant
- Suppleantplatsen fortfarande vakant.

9. Kongresshandlingar och motioner
- Styrelsens ordförande Lennart Larsson gick igenom kongresshandlingarna,
förbundsstyrelsens förslag, motionerna och valberedningens förslag. Distriktets
styrelse ville veta klubbarnas mening angående kongresshandlingarna,
verksamhetsberättelse, ekonomi och de motioner som lämnats in. I samband med
genomgången av kongresshandlingarna tillstyrkte mötet också förslaget angående ny
SBK logotyp.

10. Kommande aktiviteter, Solvalla Husdjurshelg och distriktets
konferens
- Jill Mellström informerade om distriktets planerade konferens i höst. Konferensen är
planerad till den 22 oktober och görs i samarbete med Studiefrämjandet. Som
föreläsare har bjudits in Emelie Hörman. Emelie utsågs av SBK till ”Årets utbildare
2015” och är verksam i Hallsbergs Brukshundklubb som utsågs till ”Årets klubb 2015”.
- Lennart Larsson Informerade om Solvalla husdjurshelg den 12–13 augusti.
Stockholms distriktet kommer hålla uppvisningar i skyddsarbete, lydnad och
freestyle. Vi har också prova-på-aktiviteter i vardagslydnad, freestyle och agility.
- Distriktet önskemål är att fler klubbar engagerar sig och vill vara med att hjälpa till.
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11. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.

12. Mötets avslutande
- Mötet avslutades klockan 21:00 och mötesordförande Lennart Larsson tackade för
visat intresse.

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

____________________________

____________________________

Justerare

Justerare

Olle Bernhardtz

Lars Broberg
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