Protokoll från styrelsemöte
2011-08-24
Plats: Stockholmsavdelningen
Protokoll nr 7

Närvarande: Lennart Larsson, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg-Wennersten,
Lars Magnuson, Inger Larsson.
Anmält förhinder: Malou Wallén, Christer Ljunggren, Maud Steinrud.

1. Mötets öppnande
Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 5 och 6 godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter
Ekonomi
Lotta Berntsson redogjorde för ekonomin, som fortfarande är stabil.
TÄS
Lotta Berntsson meddelade att aktiviteten inom sektorn är hög. Sektorn består
av Lotta Berntsson, Jan-Ola Nyberg, Linda Frisk, Stefan Björkman, Lotta Wiklander
Emma Sernstad och Esther Jonsson.
HUS
HUS har presenterat en folder för styrelsen, som skall skickas ut till samtliga
ordförande och HUS-ansvariga i distriktet. Styrelsen har läst foldern och godkänt
den.
Den 8 – 9 oktober 2011 kommer Centrala HUS att genomföra en konferens i Nora.
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RUS
Figurantutbildning är genomförd med 10 deltagare.
Examination av M1 och M2 sker i slutet av augusti.
Beslut togs att ingen får sitt figurantkort om inte utbildningen är betald, kommer inte
att inrapporteras Centralt.
AGILITY
Ingen rapport.
TJÄNSTEHUND
Ingen rapport.
PR/Info
Utskick av valpkort har gjorts under augusti.
Beslutades att Ragnar Bergståhl svarar på frågor som kommer in på mailen via
info@sbkdistr.se, för att vidarebefordra till respektive sektoransvarig i distriktet. Hur
info@sbkdistr.se adressen besvaras skall även skrivas in i styrdokumentet, som är med
till nästa revision av styrdokumentet.
RALLYLYDNAD
Måluppfyllelsen ser inte så bra ut detta år och det beror på att intresset har varit lågt
för vidareutbildningarna för instruktörer och att vår Prova På aktivitet inte heller var
intressant. Målet att 12 klubbar av 13 skall ha en representant för rallyn är uppfyllt.
Vi har också ett mål att 4 nya rallyinstruktörer skall utbildas i distriktet under året, i
dagsläget finns två anmälda. Det sista målet är att en klubb skall ha arrangerat sin
första tävling i år, och det uppfylldes av Nacka BK som inte har haft rallytävling på ett
par år, och med helt ny bemanning genomförde en tävling med den äran.
Sektorn har möte 28 aug. på Nacka BK.
SM
SM-gruppen arbetar på en sammanställning av tävlingsdagarna, återkommer
senare med en redovisning, även en fest för alla funktionärer planeras.
KLUBBAR
Inget att rapportera.
Arbetsgrupper inom styrelsen
Inget att rapportera.
5. Fastställande av styrdokument
Beslut togs att fastställa styrdokumentet.
6. Höstmöte
Distriktets höstmöte kommer att äga rum den 26 oktober på Stockholm Södra BK.
7. Inkommande och utgående handlingar
Inget att rapportera.
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8. Auktorisering av rallyfunktionärer
I distriktet finns två officiella rallylydnadsdomare, Lottie Gerdlind ÖBK och Sofia
Angleby MBK. De officiella reglerna säger att det är domarna som utbildar skrivare.
De skrivare som varit aktiva hittills kan ansöka om att få auktorisation genom att få
intyg från en domare på att de har de förkunskaper de behöver och dessutom ska de
ha rekommendation från distriktet. Det är distriktets rallyansvarige som utfärdar intygen
Reglerna kräver att skrivaren ska ha skrivit på minst 15 starter för att få bli auktoriserad
skrivare.
En ny tävlingsfunktionär inom rally är tävlingssekreteraren, utbildningsplaner är på gång
från utskottet för Prov & Tävling för dessa.
Examinationerna av ”gamla” rallyinstruktörer har påbörjats för Hundägarutbildning, det
är ca 120 som ska examineras. Utbildningen och examination kommer i fortsättningen
att ske i två steg. Steg 1 (Nybörjarklass + Fortsättningsklass) och Steg 2 (Avancerad
klass och Mästarklass). De prov som ingår i den examination som nu genomförs är
densamma, alltså Steg 1 och Steg 2. Varje steg innehåller tre delprov, ett om rally, ett
om SBK:s organisation och ett om SBK:s dressyrpolicy.
De som tidigare anmält att de är aktuella för detta har fått ett mail med en ansökningsblankett, på den ska också utbildningsansvarig på klubb eller distrikt rekommendera
dem. De instruktörer som har Allmänlydnadsinstruktörsbevis får efter genomfört och
godkänt prov ett certifikat som rallylydnadsinstruktör. De som inte har Allmänlydnadsinstruktörsbevis får efter genomfört och godkänt prov ett intyg om ”genomförd och
godkänt centralt prov i rallylydnad Steg xx”. Information om allt detta kommer att gå
ut till Hundägarutbildning på alla distrikt. Mer att läsa om detta finns på
www.brukshundklubben.se under Tävling/Rallylydnad.
9. Övriga frågor
En förfrågan har inkommit om Stockholmsdistriktet vill arrangera Nordiska Mästerskapet
i bruks år 2015.
TÄS tar upp frågan på nästa möte.
10. Nästa möte
20 september kl. 18.30 på Stockholmsavdelningen.
11. Mötet avslutande
Ordförande Lennart Larsson avslutade mötet.

Lennart Larsson
Ordförande

Inger Larsson
Sekreterare
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