Protokoll från styrelsemöte
2011-05-30
Plats: Stockholmsavdelningen
Protokoll nr 5

Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta AhlbergWennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer Ljunggren, Inger Larsson.
Anmält förhinder: Lennart Lindberg.

1. Mötets öppnande
Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter
Ekonomi
Lotta Berntsson redogjorde för ekonomin, som fortfarande är stabil.
TÄS
Möte med TÄS-ansvariga i distriktet ang. tävlingar 2012.
Inget DM i skydd p.g.a att inget ekipage uppfyllde gällande krav.
Inget DM i sök, även där har inget ekipage uppfyllt gällande krav.
DM i ipo är inställt p.g.a för få anmälningar.
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HUS
Till Stockholmsdistriktets styrelse

2011-05-29

Ärende: Halvårsrapport gällande verksamhetsuppföljning av distriktets
utbildningssektors mål för 2011.
Distriktets mål nr 2 – Öka medlemsantalet i distriktet:
D-HUS mål 1: 2011 skall vi erbjuda 8 platser för instruktörsutbildning. Detta mål har vi
uppfyllt då vi erbjudit 10 platser till ALU utbildning med uppstart mars 2011. Av erbjudna
platser har 9 fyllts.
D-HUS mål 2: 2011 ska 10 % av distriktets redan utbildade instruktörer deltagit i någon av
vidareutbildningarna. Detta mål är uppfyllt då vi genomfört en seminariehelg med Jan
Gyllensten där deltagarantalet var drygt 20 deltagare.
Distriktets mål nr 3 – Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete
D-HUS mål 1: 2011 ska 7 av 13 klubbar vara representerade på KUL-möten. Detta mål är i
inte uppfyllt. Vi hade på vårt KUL-möte endast 5 klubbar representerade. Detta mål kommer
inte heller under hösten 2011 att kunna uppfyllas då inga fler KUL-möten är inplanerade
under året.
D-HUS mål 2: 2011 ska 13 klubbar lämna in rapport över instruktörer/lärare för respektive
klubb. Detta mål ännu ej uppfyllt än arbete pågår. Vi arbetar med att försöka motivera
klubbarna på olika sätta att komma in med information till oss. Hittills har vi noterat
svårigheter att få in denna information och ett ointresse från våra klubbar att vara oss
behjälpliga med detta. Vi arbetar vidare med detta mål.
D-HUS mål 3: Före 1/7-2011 ska en informationsfolder om distriktets
hundägarutbildningssektor arbetas fram och skickas ut till varje lokalklubb. Detta mål är
uppfyllt. Informationsfoldern är klar och kommer efter godkännande från distriktsstyrelsen att
skickas ut med ett följebrev till alla HUS ansvariga i distriktet.
D-HUS mål 4: 2011 skall mini KUL-möten etableras. Arbete pågår med detta mål. Målet
kommer att uppfyllas under hösten. Förslag på datum kommer att skickas ut före sommaren
och mötena kommer att ske under hösten med samma uppdelning av klubbarna som gjorts för
mini ordförandemötena.
Distriktets mål nr 4 – Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna.
D-HUS mål 1: 2011 skall 5 av 13 klubbar delta på distriktets idé bytardag. Detta mål har vi
uppfyllt då vi på senaste idé bytardagen som vi hade på Vällingby BK i början av mars hade 7
klubbar representerade.
D-HUS mål 2: 2011 ska utskottet ha 2 representanter med på centrala C-HUU konferenser:
Detta mål hoppas vi kunna uppfylla under hösten arbete pågår.
Budget:
Då vi ännu inte erhållit någon sammanställning har vi inget att jämföra med. Men tittar vi på
vår egen ekonomiska uppföljning och jämför den med vår budget så ligger vi bra till. Vi har
till och med gått bättre än beräknat på det seminarie vi hade i mars månad.
Vi hoppas att distriktets klubbar som har deltagare med på den pågående ALU utbildningen
och de specialkurser som skett blivit fakturerade så att vi kan se dessa intäkter på nästa
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ekonomiska rapport vi erhåller. Det kvarstår därefter en avräkning för lärararvode och
examinatorarvoden som sker när utbildningen är avslutad.
Slutord:
Fyra D-HUS mål har vi lyckats uppnå redan under första halvåret. Två av målen arbetar vi för
fullt på och har stora förhoppningar om att kunna uppnå under hösten. Ett av målen kommer
vi inte kunna uppfylla och det andra målet som vi ännu inte uppnått har vi stora förhoppningar
om att kunna uppnå under förutsättning att centrala utbildningsutskottet arrangerar en
konferens eller ett möte där distriktens HUS representanter blir inbjudna.
Stockholmsdistriktets Hundägarutbildningssektor
Cilla Thorén, Lottie Gerdlind & Lotta A Wennersten
RUS
Målstyrd verksamhetsplan 2011
Utfall 2011-05-30
Sektor: Rasutveckling
Mål nr 1: Ska erbjuda funktionärsutbildning för mentalprover
Vi kommer att erbjuda utbildingsnivåerna M1, M2, M3, M4a, M4b och M5a.
Vi ska innan februari månads utgång genomfört en undersökning kring vilka behov
det
finns för de olika utbildningsnivåerna. Undersökningen ska läggas ut på Distriktets
hemsida
samt skickas ut via mail till lokalklubbarna och rasklubbarna som SBK har
avelsansvar för.
Undersökningen ska vara ute senast 18 januari.
Mål nr 1 utfall;
2 M1/M2 (B-figge) kommer att hållas 8-10 juli samt 28 augusti, 3-4 september. Ca 23
deltagare totalt.
Utannonserad M4 (A-figge) fick ställas in p.g.a för få anmälda, 3 st. Nyvaknat
intresse finns, dock har jag Ammie Hultin inte möjlighet att hålla någon utbildning
förrän sen höst. Samordnar även med Sörmlandsdistriktet och Upplandsdistriktet.
Fler som utbildar efterfrågas.
Mål nr 2: Ska gemensamt med styrelsen utarbeta ny prissättning för dom olika
utbildningsnivåerna
Målet är att få en prissättning som dels attraherar lokal- och rasklubbarna att utbilda
funktionärer
och dels få en balans mot kostnaderna. Ska vara genomfört innan februari månads
utgång.
Mål nr 2 utfall;
Utredning och kontakter med bl a lokalklubbarna är under arbete.
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Mål nr 3: Ska hålla två informationsmöten med distriktets lokal- och
rasklubbar,
en på våren och en på hösten
På dessa möten ska bl a vidareförmedlas information från SBKs Utskott för Avel och
Hälsa,
inventera auktoriserade funktionärer, diskutera önskemål och behov hos lokal- och
rasklubbarna. Tider för dessa möten ska vara fastlagda innan februari månads
utgång.
Mål nr 3 Utfall;
Tid har inte funnits att planera ett fullgott möte. Vid undersökning av intresse har det
varit lågt.
Vi kommer att satsa på möte till hösten.

Mål nr 4: Ska hålla en testledarkonferens
Konferensens syfte är att säkerställa kvaliteten vid genomförande av Mentalprover.
Informera om nyheter och även ha ett utbyte av erfarenheter med råd och tips.
Konferensen hålls den 24 september.
Mål nr 4 utfall;
Planering är under arbete med b.l.a. förfrågningar till testledare vad dom skulle tycka
är intressant
att ta upp. Undersökning av var konferensen ska hållas. Utskick om konferensen är
inte gjord då
det i dagsläget är för tidigt.
Mål nr 5: Ska förbättra samarbetet mellan lokalklubbarnas RUS
Syftet är att öka samarbetet mellan lokal- och rasklubbarna vid arrangerandet av
mentalprover.
I dag är det många gånger så att lokalklubb ”A” tvingas lotta bort hundar samtidigt
som
lokalklubb ”B” tvingas ställa in p.g.a för få anmälda hundar. Vi kommer att skicka
kontaktuppgifter
till RUS ansvariga på lokalklubbarna. Även rasklubbarna som SBK har avelsansvar
för kommer
att få denna information.
Mål nr 5 utfall:
Pågående arbete. Det här är ett arbete som görs löpande.
Mål nr 6: Ska kontinuerligt hålla funktionärslistor uppdaterade
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Listorna kommer att mailas ut med sporadiskt mellanrum under året till lokalklubbar
och rasklubbar
som SBK har avelsansvar för.
Mål nr 6 utfall:
Pågående arbete. Det här är ett arbete som görs löpande. Önskar återrapportering
av funktionärer som ej önskar kvarstå på listorna.
Roligt är att vi fått mycket beröm för dessa listor och likaså för kalendern. Tyvärr är
lokalklubbarna fortfarande dåliga på att inkomma med anmälning/rapportering av MH
och MT.

Mål nr 7: Ska undersöka och fördjupa diskussioner kring
utställningsverksamhet
I steg ett undersöka möjligheten att tillsammans med någon rasklubbsutställning
hålla en inofficiell valputställning för övriga bruksraser. Visar sig detta populärt kan
man på sikt hålla officiell utställning för bruksraserna och en inofficiell för övriga
raser. Genom att bjuda in övriga raser kan SBK:s andra verksamhetsgrenar
exponeras för dessa hundägare vilket kan öka medlemsantalet.
Mål nr 7 utfall;
Här har det inte hänt särskilt mycket. Intresset är mycket lågt. Kanske ska man göra
en egen sektor
för detta, som kan i liten skala drivas av några eldsjälar. Alternativt ta in en person till
i RUS-sektorn som bara sysslar med utställningsverksamhet.

Till ovanstående har tillkommit;
Att vi nu inlett samtal med Järfälla BK om att lägga Distriktets utbildningar där.
Vi ska i så fall hjälpa Järfälla med råd och praktiska tips för byggande av MT-bana,
samt justering av befintlig MH bana.
Vi kommer att äska 1.000:- för inköp av diverse material till figurantutbildningarna.
Materialet är inte av engångskaraktär utan ska användas under lång tid. Detta
redovisas mot kvitto när material inköpts. Eventuellt ekonomiskt överskott återbetalas
självklart till Distriktet.
Tacksam för eventuellt godkännande omgående av styrelsen.
Sektorn önskar återrapportering från kassör på inbetalda kursavgifter. Sektorn kan
då kontrollera mot anmälningar och åtgärda detta.

Ammie Hultin sektorsansvarig, gm CG Hultin sekreterare
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Styrelsen godkänner inköp för 1.000:-

RALLYLYDNAD
Första officiella tävlingen inom rallylydnad kommer att arrangeras som nattävling
1 juli 2011. Uppvisning kommer att ske på SM i Stockholm.
Nästa sektorsmöte blir i augusti.

AGILITY
Inget att rapportera.

PR/Info
Gunilla Bergendal lämnar sitt uppdrag som ansvarig för PR/Info senast vid årsskiftet
2011/2012.
TJÄNSTEHUND
Inget att rapportera.

SM
Katalogen för SM har gått till tryck. PM har sänts till alla tävlande.
Lennart Lindberg frågar fotbollsklubben han är engagerad i om dom kan hjälpa till
med parkering och toaletter.
Genrep inför SM är den 7 juni kl 19.00.

KLUBBAR
Västerortsklubbarna, norrortsklubbarna och söderortsklubbarna har samtliga möten
efter sommaren.

5. inkommande och utgående handlingar
Inget att rapportera.

6. Övriga frågor
Uppgift till nästa möte, gå igenom samtliga styrdokument.
Inger Larsson tar kontakt med samtliga sektorsansvariga en vecka innan
styrelsemötena för att påminna om inrapportering.
Delar av styrelsen har haft möte med PR/Info, RUS och HUS, där det
rekommenderades att sektorn rapporterar in till styrelsen två ggr/år hur dom
ligger till gentemot sina mål.
Beslutades att adresserna till styrelseledamöterna och suppleanterna skall
ändras från nuvarande adress till vad man har för post i styrelsen.
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7. Nästa möte
Nästa möte är den 27 juni kl. 18.30 på Stockholmsavdelningen.

8. Mötets avslutande
Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Lennart Larsson
Ordförande

Inger Larsson
Sekreterare

7

