
Protokoll	  styrelsemöte	  SBK	  

Plats:	   Studiefrämjandet,	  Korta	  gatan	  	  9,	  Solna	  

Tidpunkt:	   2014-‐04-‐10	  kl.	  18:30	  

Protokoll	  nr:	   4	  

Närvarande:	   Lennart	  Larsson,	  Ragnar	  Bergståhl,	  Lars	  Magnuson,	  Helen	  Nylander,	  
Anita	  Weinius	  och	  Ann	  Carlsson	  

Anmält	  förhinder:	   Annette	  Ståhl,	  Inga	  Dann	  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	  
Ännu	  ej	  justerat.	  	  

5. Rapporter	  

5.1. Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  god,	  se	  årsmöteshandlingarna.	  

5.2. Sektorer	  

5.2.1. Agility	  
Sektoransvarig:	  Ingen	  ansvarig.	  	  

Kontaktperson:	  Helen	  Nylander	  

Inget	  att	  rapportera.	  

5.2.2. HUS	  
Sektoransvarig:	  Cilla	  Thoren	  

Kontaktperson:	  Ragnar	  Bergståhl	  

Inget	  att	  rapportera.	  

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



Hemsidan	  uppdateras	  allteftersom.	  Nya	  styrelsen	  är	  inlagd.	  TÄS	  är	  uppdaterad	  med	  nya	  
uppgifter,	  ny	  sektorsansvarig	  är	  Lotta	  Viklander.	  Lokala	  klubbarnas	  sida	  är	  uppdaterad	  efter	  
alla	  årsmöten.	  

5.2.4. Rallylydnad	  
Sektoransvarig:	  Ingen	  ansvarig.	  

Kontaktperson:	  Annette	  Ståhl	  

Inget	  att	  rapportera.	  

5.2.5. RUS	  
Sektoransvarig:	  C-‐G	  Hultin	  

Kontaktperson:	  Lars	  Magnuson	  

Inget	  speciellt	  att	  rapportera	  för	  närvarande.	  Sektorn	  försöker	  få	  till	  en	  informationskväll	  
med	  SBK	  representanter	  närvarande	  för	  information	  om	  det	  nya	  rapporteringssystemet	  för	  
MH/MT.	  

5.2.6. Patrullhund	  
Sektoransvarig:	  Kikki	  Johansson	  

Kontaktperson:	  Ann	  Carlson	  

Det	  kommer	  att	  arrangera	  DM	  ihop	  med	  Uppland	  och	  Sörmland	  distrikten.	  Vårt	  DM	  blir	  1	  
juni	  i	  Enköping	  och	  1	  maj	  anordnar	  vi	  Upplands	  DM	  ihop	  med	  Sörmland.	  

5.2.7. Räddning	  
Sektoransvarig:	  Hans	  Stierna	  

Kontaktperson:	  Ann	  Carlson	  

Inget	  att	  rapportera.	  

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	  
Ann	  Carlson	  och	  lars	  Magnusson	  försöker	  ta	  reda	  på	  klubbarnas	  behov	  av	  hjälp	  med	  
problemhunds	  instruktörer.	  Vi	  kommer	  skicka	  ut	  en	  förfrågan	  till	  distriktes	  alla	  klubbar.	  



Har	  även	  varit	  i	  kontakt	  med	  Cilla	  Thoren	  från	  HUS	  och	  hört	  oss	  för	  om	  tillgången	  på	  lämpliga	  
instruktörer.	  

6. Inkommande	  och	  utgående	  handlingar	  
Inget	  att	  rapportera	  

7. Övriga	  frågor	  

7.1. Informationsspridning	  
Sekreteraren	  skall	  maila	  styrelsen	  en	  adress,	  mail	  och	  telefonlista	  över	  den	  nya	  styrelsen	  och	  
skicka	  de	  inkomna	  motionerna	  till	  den	  nya	  styrelsen.	  

7.2. Datum	  för	  kommande	  styrelse	  och	  årsmöten	  
Vårmöte	  7maj,	  höstmöte	  5	  november	  och	  2015	  årsmöte	  18	  mars.	  	  Styrelsemöten	  under	  året,	  
26	  maj,	  25	  juni,	  13	  augusti,	  17september,	  15	  oktober	  och	  3	  december.	  2015	  planerade	  
styrelsemöten,	  7	  januari	  och	  18	  februari.	  

7.3. Solvalla	  Expo	  Hund	  och	  Husdjur	  
Distriktets	  roll	  i	  detta	  är	  att	  hålla	  i	  agility	  och	  lydnadstävlingar.	  Att	  försöka	  hitta	  så	  många	  
funktionärer	  som	  möjligt.	  Att	  ha	  en	  informationsmonter	  med	  klubbrepresentanter.	  Helen	  
Nylander	  skall	  skapa	  en	  funktionärslista	  inför	  Solvalla	  eventet.	  

7.4. Kongressen	  
Ann	  Carlson,	  Lennart	  Larsson,	  Lars	  Magnusson	  och	  Anne-‐Christine	  Stareborn	  kommer	  att	  
representera	  SBK	  Stockholms	  distrikt	  på	  kongressen.	  

7.5. Vårmöte	  
7	  maj	  Nacka	  BK,	  kongresshandlingar,	  motioner	  Solna	  –	  Sundbybergs	  BK	  och	  Mälarö	  BK	  och	  
Information	  om	  Solvalla	  Expo.	  

8. Nästa	  möte	  
26	  maj	  kl.	  18:30	  hos	  Studiefrämjandet,	  Korta	  gatan	  9,	  Solna.	  

9. Mötets	  avslutande	  
Mötet	  avslutades	  20:30	  

	  

	  
__________________________	  
Lennart	  Larsson	  
Ordförande	  

	  
____________________________	  
Ann	  Carlson	  
Sekreterare	  

	  


