Protokoll från styrelsemöte
2011-11-23
Plats: SBK:s Stockholmsavdelning, kl 18.30
Protokoll nr 10
Närvarande: Lennart Larsson, Maud Steinrud, Lennart Lindberg, Lotta Berntsson.
Anmält förhinder: Inger Larsson, Lotta Ahlberg-Wennersten, Lars Magnuson, Christer
Ljungberg, Malou Wallén.
Adjungerad: Gunilla Bergendal. Gäst: Anne-Christine Stareborn
1. Mötets öppnade
Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter ändring av punkt 7 Genomgång av work-shop resultat.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 8 och nr 9 godkändes.
4. Rapporter
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.
Sektorer
SBK Tävling-kursen är framflyttad till januari 2012.
Ett antal utbildningar kommer att genomföras under våren 2012.
Tjänstehund
Inget att rapportera. Hasse Stierna har skickat in verksamhetsberättelsen.
Rallylydnad
Inget att rapportera.
Pr/Info
Hundägarsidan och anslagstavlan uppdateras och besöks.
HUS
Inget att rapportera.
Agility
Ny ansvarig för Agilitiysektorn är Jessica Graetsch, DTBK

RUS
Planerar stormöte inför de nya reglerna.
Hemsidan
Se Pr/Info.
TÄS
Inget att rapportera.
Arbetsgrupper inom styrelsen
Inget att rapportera.
5. Motioner
Styrelsens yttrande på motionerna skickas in till SBK kansliet senast den 30/12
samtidigt skickas yttrandena ut till lokalklubbarna för kännedom.
6. Förslag till stadgeändringar
Förslagen gällande textändring av §3 ang Medlemskap och §4 Medlemsavgift
godkändes.
7. Genomgång av work-shop resultat
Maud S presenterade resultatet från work-shopen. Se Sammanställningen från workshop från den 16/11 2011. Ur sammanställningen kan man läsa att två områden är
högst prioreterade av deltagarna, Kvalitetssäkring och Samverkan.
Sammanställningen skickas ut till sektorsansvariga. Dialog med sektorerna kommer
föras angående Kvalitetssäkring och Samverkan. Lennart Larsson, Maud Steinrud
och Malou Wallén kommer hålla i detta projekt. Redovisning av projektet sker på
styrelsemöte den 10 januari 2012.
Maud Steinrud ska bearbeta materialet ytterligare och återkomma med en tydligare
sammanställning som efter redovisning för styrelsen ska skickas ut till sektorerna,
som också kan tas med till organisationskonferensen.
Bil. 1.
8. Inkommande och utgående handlingar
Inget att rapportera.
9. Övriga frågor
Samkväm för distriktsstyrelsen och de sektoransvariga sker fredagen den 2
december. Av 20 st har 11 svart ja att de kommer.
Verksamhetsstatistiken ska vara inlämnad senast den 22 januari 2012.
10. Nästa möte
10 januari 2012, kl 18.30 på Stockholmsavdelningen.
11. Mötets avslutande
Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Lennart Larsson

Anne-Christine Stareborn

Ordförande

Protokollförare

Bil. 1.

Sammanställning workshop 2011-11-16.docx
Sammanställning workshop med sektorernas
representanter 2011-11-16
1 Bakgrund
Styrelsen vill stötta sektorerna i sitt operativa arbete och vill därför kartlägga vad sektorerna behöver
för att kunna utföra en bra verksamhet. Tillsammans med sektorerna vill styrelsen sedan arbeta med
resultatet av kartläggningen och hur vi tillsammas kan lösa behoven.
För att påbörja arbetet bjöds alla sektorer in till en kväll där, med hjälp av en workshop, alla skulle få
möjlighet att lyfta fram viktiga aktiviteter att arbeta med.

2 Workshop
Kvällens fråga att arbeta kring var:
Vad behöver ni (sektorerna) för att kunna utföra en bra verksamhet?
Representanter från alla sektorer utom Agility och Tjänstehund deltog.
Deltagarna arbetade i grupper med gula Post-It-lappar för att ta fram aktiviteter som sedan
redovisades på tavlan. De aktiviter som redovisades grupperades i områden efter hur de verkade höra
ihop.
Deltagarna fick därefter fem klisterlappar var och uppgiften var att med hjälp av dessa prioritera de
olika aktiviteterna.

3 Resultat
Resultatet redovisas nedan utifrån två olika sätt. Antal poäng motsvarar antalet klisterlappar varje
aktivitet fick, ju fler klisterlappar desto högre prioritet. Det är mycket viktigt att inte tolka 0 poäng som
oprioriterat utan istället tolka det som lägst prioriterat av de aktiviteter som listas. Det behöver inte
betyda att de är oviktiga.

3.1 Områden i prioritetsordning, med tillhörande aktiviteter
Nedan redovisas områden med de aktiviteter som rymdes inom dessa. Poängen ( i prioritetsordning)
redovisas både per aktivitet och summerade per område.

Område

Aktivitet
Antal poäng

Samverkan

Samverkan med grannklubbar
9
(runt vissa projekt)
Projektfinansiering – samverkan
6
Marksamarbeta för tävlingsverksamhet
4
Klubbgemensamma kurser
2
(tex 1 kurs för ex. 3 klubbar)

Summa:
21

Kvalitétssäkring

Kvalitétssäkra
12
Auktorisationskrav (HUS)
3
Utbildningar SBK centralt
2

Summa:
17

Ideella tanken

Prioritering Moral
3
Ge och ta
2
Entusiasm från medlemmar
2
Peka ut

föregångsmän/kvinnor,

0
(föredöme)

Summa:
7

Kommunikation
och

Påverkan från lokalklubbar
2
distrikt ända till FS
Bra kommunikation
2
Kommunikation i dataformat,
0
inte låsta PDF:er

(redigerbara filer)
Summa:
4

Resurser

Konferenser/möte
1
(lokaler/medel)

Ekonomi
0
Material
0
Summa:
1

3.2 Aktiviteter i prioritetsordning, med område
Nedan redovisas alla aktiviteter med poäng (i prioriteringsordning), med de områden respektive
aktivitet tillhör.
Aktivitet

Antal poäng
Område

Kvalitétssäkra (allmänt/allt)

12
Kvalitétssäkring
Samverkan med grannklubbar
Samverkan
(runt vissa projekt)
Projektfinansiering – samverkan
6
Samverkan
Marksamarbeta för tävlingsverksamhet
4
Samverkan
Auktorisationskrav (HUS)
3
Kvalitétssäkring
Klubbgemensamma kurser
2
Samverkan
(tex 1 kurs för ex. 3 klubbar)
Prioritering Moral
Ideella tanken
Utbildningar SBK centralt
2
Kvalitétssäkring
(planera, kvalité, auktorisationer)
Ge och ta
Ideella tanken
Entusiasm från medlemmar
2
Ideella tanken.
Påverkan från lokalklubbar och
distrikt ända till FS
Kommunikation
Bra kommunikation
Kommunikation
(ToR centralt/distrikt/lokalt)
Konferenser/möte
Resurser
(lokaler, medel)

Kommunikation i dataformat,

9

3

2

2
2

1

0

Kommunikation
inte låsta PDF:er (redigerbara filer)
Ekonomi

0
Resurser

Material

0
Resurser

(Utskrifter, kopior, pärmar)
Peka ut föregångsmän/kvinnor,

0
Ideella tanken

föredömen

3.3 Övriga diskussioner
Under kvällens arbete fördes diskussioner kring frågor som:
"Identifiera drivkrafter" (Ideella tanken)
"Definiera målstyrning" (Samverkan)
"Prissätta målen" (Samverkan)

3.4 Tillägg
Tillägg kom från Hans Stierna via mail då han inte kunde vara med. Detta tas upp nedan även om
aktiviteterna inte kunde vara med i prioriteringen.
• Tillgång till fler träningsområden, gärna byggarbetsplatser med krävande miljö.
•

Mer funktionella kläder (som funkar i alla väderlekar)

•

Skyddsutrustning i form av hjälm och skyddshandskar

4 Nästa steg
Styrelsen ska, utifrån detta underlag och aktiviternas prioriteringsordning, arbeta fram en
handlingsplan för hur arbetet ska drivas framåt tillsammans med sektorerna.

