
 

 
 

VÅRMÖTESPROTOKOLL 
 

                Protokoll från SBKs Stockholmsdistrikts vårmöte  
                    2010 05 04, kl. 19.00. Plats: Vällingby BK. 
 
Närvarande lokalklubbar: Danderyd‐Täby BK, Järfälla BK, Mälarö BK, Nacka BK, 
SBK Stockholmsavdelningen, Stockholms Södra BK, Tyresö BK, Vällingby BK, 
Värmdö BK, Waxholm BK, Österåker BK. 
Frånvarande lokalklubbar: Lidingö BK, Solna‐Sundbyberg BK 
 
Närvarande rasklubbar: AfBV, Briardklubben, Collieklubben, Vit herdehund. 
 
Närvarande, styrelsen: Lennart Larsson, Inger Larsson, Malou Wallén, Lotta 
Berntson, Lasse Magnuson, Maud Steinrud, Lotta Ahlberg-Wennersten. 
Frånvarande, styrelsen: Lennart Lindberg, Lorentz Ogebjer. 
 
Närvarande, sektorer och kansli: Kansli: Ragnar Bergståhl, Rallylydnad och 
Hundägarutbildning: Lottie Gerdlind, PR/Info: Gunilla Bergendal, Tjänstehund: Kikki 
Johansson, Tävlingssektorn: Lotta Berntson. 
 
Gäster: SM-kommittén: Stefan Roos. SBKs utskott för samhällsnytta: Bo Andersson. 
 
 
1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd. 
Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. Röstlängden fastställdes till 60 röster av 70 möjliga. 
 
 
2. Val av två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordförande justera 
    dagens protokoll. 
Till protokollets justerare valdes Kent Axelsson, SSBK och Inga-Lill Swahn, TBK. 
 
 
3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Vårmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
 
4. Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare. 
Till mötesordförande valdes styrelsens ordförande Lennart Larsson. Styrelsen 
anmälde Gunilla Bergendal som sekreterare. 



 
5. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes med följande ändring: § 9 sammanslås med § 8. 
 
6. Rapporter 

- Ekonomi 
Lotta Berntson rapporterade att ekonomin är god  
 
- Sektorer 
AGILITY.  
Lennart Larsson läste upp meddelandet från Yvonne Ahlin om att sektorn inte 
hade något särskilt att rapportera. 
 
RUS.  
Lennart Larsson läste upp en rapport från Ammie Hultin, som redovisade att 
sektorn är aktiv med möten och utbildning mm. Närmast är det utbildning av 
mentalfunktionärer såväl M1 och M2 i juli som M5 i maj. Alla aktiviteter inbjuds 
och rapporteras via distriktets hemsida och direkt till klubbarnas sektorer. 
 
HUS.  
Lottie Gerdlind rapporterade att ett antal intressanta föredrag och kurser har 
och ska genomföras. Bl a Kurt Blixt, Inki Sjösten, klickerhelg, specialkurs i 
Svenskt skydd. Instruktörsutbildningen ses över och sektorn utarbetar 
styrdokument för långsiktig planering.  
 
TJÄNSTEHUND.  
Kikki Johansson rapporterade om pågående kurser för Försvarsmaktshund till 
hemvärnet på Solna-Sundbybergs BK och Räddningshundkurs för Stockholm 
med omnejd. DM är den 15-16 maj i samarbete med Sörmlandsdistriktet. 
Samarbetet kommer eventuellt att utökas med Upplandsdistriktet nästa år.  
 
TÄS.  
Lennart Larsson informerade mötet om att Lotta Berntson utsetts till TÄS-
ansvarig av distriktsstyrelsen. 
 
Lotta Berntson informerade om att hon nu, som första arbetsuppgift, sätter 
samman en mångsidig arbetsgrupp där förutom kunskap, både erfarenhet och 
förnyelse ska vara representerad. 
 
RALLYLYDNAD.  
Lottie Gerdlind rapporterade att intresset ökar enormt för rallylydnad. I sam-
arbete med Upplandsdistriktet utexamineras nu fem domare. Närmast är en 
inofficiell tävling med DM den 8 maj på DTBK, 71 anmälda. Den 30 maj är det 
Prova-på-dag för distriktets instruktörer och lärare på ÖBK. 
 
PR/INFO.  
Gunilla Bergendal rapporterade att enkäten om besöksfrekvens på hemsidan, 
som gjordes på ordförandemötet, var mycket positiv, 31 % besöker distriktets 
hemsida minst 4 ggr/veckan och 61 % minst 1 gång/veckan. 
I dagarna har det installerats en sökfunktion på hemsidan för att underlätta 



sökandet av rätt info och snart kommer ett Distrikts-Forum att läggas in. Detta 
är lösenordsskyddat och ska användas för idéutbyte klubbarna emellan. 
PR/Info samarbetar också nära styrelsen med målstyrningsarbetet.  
 
- SM 2011.  
Stefan Roos rapporterade att arbetsgruppen har haft 3 – 4 möten. Gruppen  
ska besöka SM 2010 i Karlstad för att få erfarenhet av hur det arrangemanget 
fungerar. Därefter börjar det ingående arbetet. Eventuellt ekonomiskt överskott 
fördelas mellan de klubbar som aktivt deltar i SM-arbetet. 

 
7. Kongressen 2010. 
Genomgång av kongresshandlingar och motioner. 
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 1: Revidering av allmänna bestämmelser. Mötet 
röstade för Förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 2: Revidering av bruksprovsregler. Mötet röstade mot 
Förbundsstyrelsens förslag (sid 16 och sid 17) att momentet om dubbelretning i 
högre och elitklass, skydd, ska tas bort. Skrivelse från SSBK, se bilaga.1 
Mötet röstade mot Förbundsstyrelsens förslag (sid 3) att slopa MH som krav för att 
tävla. Skrivelse från D-RUS-sektorn, LBK, DTBK och VöBK, se bilaga 2, 3, 4 och 5. 
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 3: Revidering av bruksprovsregler i grenen bevakning. 
Mötet röstade för Förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 4: Revidering av allmänna bestämmelser för IPO. 
Mötet röstade för Förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 5: Revidering av lydnadsprovsregler. Mötet röstade för 
Förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 6: Revidering av agilityregler. 
Mari Edman föredrog en skrivelse från Stockholmsdistriktets agilityaktiva med förslag 
om ändring från tre till fem storleksklasser. Se bilaga 6. Mötet röstade mot 
Förbundsstyrelsen förslag att behålla befintliga storleksklasser med ändring av 
mankhöjdsgränsen för medium. Mötet röstade för förslaget enligt bilaga 6, med fem 
storleksklasser.  
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 7: Revidering av dragprovsregler. Mötet röstade för 
Förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 8: Rallylydnadsregler. Mötet röstade för 
Förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag nr 9: Datum för nya rasklubbsstadgar. Förbundsstyrelsen 
föreslår senast 2011 04 01. Mötet röstade för Förbundsstyrelsens förslag. 
 
Motion nr 1: Utbildning av A-figuranter vid MH och MT. Mötet röstade för bifall av 
Förbundsstyrelsen yttrande om att motionen var besvarad. 
 



Motion nr 2: Återauktorisering av A- och B-figuranter vid MH och MT. Mötet röstade 
för bifall av Förbundsstyrelsen yttrande om att motionen var besvarad. 
 
Motion nr 3: Motion om att synliggöra meriter genom beteckning efter hundens namn. 
Förbundsstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att FS ges i uppdrag att verka i 
motionens anda. Mötet röstade för bifall av Förbundsstyrelsens förslag. 
 
  
8. Förslag till ny målstyrd organisation.  
Lennart Larsson informerade om att i SBKs verksamhetsmål, för att införa 
målstyrning som styrmedel i distrikten, nämns följande tidsplan: 2010 ska 
organisationens arbetssätt vara välkänt i organisationen. 2012 ska målstyrning vara 
införd i 75 % av styrelserna för distrikt och rasklubbar. 2014 är målstyrning införd i 
organisationens alla styrelser. Detta innebär att SBKs Stockholmsdistrikt inte har 
någon egentlig tidspress, eftersom vi kommit en bit på vägen när det gäller det 
förberedandet arbetet. 
Gunilla Bergendal informerade om att finns utarbetade grundidéer till målstyrning. 
Dessa var avsedda att diskuteras på ordförandemötet för tre veckor sedan, för att få 
en återkoppling från deltagarna, men tiden blev då för knapp. Arbetet har sedan dess 
gått vidare och styrelsen har tillsatt arbetsgrupper för att effektivisera arbetet. Det är 
en omfattande process, där många faktorer måste beaktas. Distriktet arbetar seriöst 
och ingående föra att få en hållbar organisation med realistiska mål i en föränderlig 
värld. Något slutdatum har inte satts, arbetet måste ta den tid som det krävs, 
 
9. Vem ska göra vad? Arbetsordning för utskotten.  
Sammanslagen med § 8 enligt den godkända dagordningen. 
 
10. Nya stadgarna. 
Ragnar Bergståhl informerade om att Förbundsstyrelsen inte är klara med att 
godkänna alla stadgar. Det finns fortfarande lokalklubbar ute i landet, som inte fått 
formellt godkännande av stadgarna på sina möten, utan måste kalla till extra 
årsmöte. 
 
11. Övriga frågor. 
Lennart Larsson gratulerade Danderyd-Täby BK till att ha blivit föreslagna som Årets 
klubb 2009 av SBK och Agria Djurförsäkringar. Stipendiet är på 10 000 kr.  
Ulrika Wall redogjorde kort för det grundliga återuppbyggnadsarbetet som klubben 
utfört under året och som sannolikt är orsak till nomineringen. 
 
Ulrika Wall, Danderyd-Täby BK gratulerades till att i år ha blivit Distriktsmästare i 
bruks/spår för tredje gången och därmed får behålla DM-bucklan permanent. 
 
Bo Andersson, försvarsmaktsombud för SBKs utskott för samhällsnytta bjöd in 
distriktets styrelse och klubbar till informationsmöte angående marknadsföring av hur 
man rekryterar FM-ekipage.  
 
Lennart Larsson informerade om att Stockholmsdistriktets höstmöte blir den 17 
november. 
 



12. Mötets avslutande. 
Lennart Larsson tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade vårmötet 
avslutat. 
 
 
 
 
Gunilla Bergendal   Lennart Larsson 
Mötessekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
Kent Axelsson   Inga-Lill Swahn 
Justerare    Justerare 
 
 
Bilaga 1 SSBKs skrivelse 
Bilaga 2 RUS skrivelse 
Bilaga 3 LBKs skrivelse 
Bilaga 4 DTBKs skrivelse 
Bilaga 5 VöBKs skrivelse 
Bilaga 6 Agilityaktivas skrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Det undertecknade protokollet förvaras i original på Stockholmsdistriktets kansli hos 
Studiefrämjandet.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 SSBKs skrivelse 
 
 
 
 
Till SBK Stockholmsdistriktet 

 

Angående avskaffande av dubbelretning 

Då det kommit till Stockholm Södra Brukshundklubbs kännedom att det i direkt anknytning 

till regelkonferensen lagts förslag om regelrevidering i skyddshundsgruppen önskar vi 

kommentera detta och föra vidare till kongressen. 

Förslaget gäller avskaffning av dubbelretningen i högre och elitklass skydd. Vad vi kan utläsa 

av protokollet från regelkonferensen har förslaget väckts och fått bifall på konferensen utan 

att först varit på remiss ute på lokalklubbarna. Enligt protokollet har man dessutom, till följd 

av förslaget av slopandet av dubbelretning, valt att inte behandla de två förslag som 

inkommit från Skånedistriktet och Västra distriktet som just berörde detta moment.   

Vår undran gäller nu huruvida detta tillvägagångssätt strider mot de beslutsvägar som finns 

inom SBK‐organisationen. Lokalklubbarna/distrikten lägger ned stor energi på 

regelrevideringen och hoppas givetvis att vår röst ska göras hörd i sammanhanget. När 

denna typ av förändringar bifalles känns arbetet med regelrevidering på lokalklubbsnivå 

bortkastad. 

Vi menar att förslaget om avskaffandet av dubbelretningen bör skickas ut på remiss hos 

lokalklubbarna innan beslut fattas så att alla har möjlighet att uttala sig i frågan. Vår önskan 

är också att detta brev tas upp på kongressen för att där klargöra och förtydliga hur 

regelrevideringsprocessen ska se ut. 

 

2010‐03‐29 Farsta 

Stockholms Södra BK 

Styrelsen och Tävlingssektorn 

Ordförande 

Kent Axelsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 RUS skrivelse 
 
 
                       SBKs Stockholmsdistrikt, Rasutvecklingsektorn 
                              Sektoransvarig Ammie Hultin 
 
 
Med anledning av förslaget från regelkonferensen angående slopande av MH 
vid tävling vill Rasutvecklingsektorn lämna sin syn på saken. 
 
Distriktets Rasutvecklingsektor anser att det är av största vikt att kravet på MH 
vid tävlande behålls med stöd av nedanstående. 
 
 
I SBK:s stadga  § 1 står bland annat att: " SBK skall väcka intresse för och främja 
avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar av brukshundras och bevara och 
utveckla rasernas bruksegenskaper". 
 
Vi kommer att ha fortsatt behov av mer kunskap om hundars mentalitet och 
genom att visa att vi inom SBK verkligen ställer stora krav på oss och våra 
traditionella bruksraser är det viktigt att dessa beskrivs, testas och 
mentalprövas så mycket det bara går. 
 
I debatten om farliga hundar, svenskskyddet/IPOs varande eller inte och förbud 
mot vissa raser, har mentalbeskrivningarna varit ett av argumenten, där SBK 
har kunnat påvisa sitt ansvar för bruksraserna med dokumentation om hur våra 
hundars mentalitet ser ut. 
 
Den Mentalbeskrivning Hund som idag genomförs på våra hundar är inte bara till 
nytta för uppfödarna, inte minst på de raser SBK har avelsansvar för, det fyller också 
ett stort behov för den enskilde hundägaren. Ju fler hundar som beskrivs desto mer 
kunskap får vi om hundens mentalitet 
SBK är det naturliga valet för många valpköpare när man ska välja att gå en kurs. Att 
vi då förespråkar MH för att få veta mer om individen och sedan inte har kvar 
MH som krav vid tävlande i bruksgrenar, blir motsägelsefullt. 
 
SBK är idag framgångsrika i att med hjälp av olika tester och prov, däribland MH, 
läsa ut och ha förståelse för olika hundars mentala förutsättningar och beteenden. 
Sett ur ett vidare perspektiv är SBK och Sverige med dessa verktyg bland de främsta 
i världen att kunna hantera dessa frågor. 
 
Vid kursverksamhet kan ett MH vara till hjälp för instruktören att förmedla rätt verktyg 
till hundägaren vid träning och tävling. MH ger också uppfödarna en indikation på 
beteenden och mentalitet för olika syften. SBK bör och ska stå bakom fysiskt och 
mentalt sunda hundar. Med fortsatt krav på MH vid tävlande riskerar vi inte att ”tappa 
bort” individer som annars inte skulle gjort MH på sin hund. 
 
Så kallade problemhundar handlar i själva verket oftast om bristande kunskaper om 
den egna hundens mentalitet, behov och uppfostran. Ett MH bidrar här med kunskap 



för hundägaren som därigenom kan få guidning och stöd för ett lyckligt liv med sin 
hund. 
 
Att ha hund idag ställer stora krav, både på oss som aktivt arbetar med hund, men 
också på den enskilde hundägaren, speciellt i dagens samhälle där våra hundar 
utsätts för såväl stress som starka intryck av varierande natur.  
 
Rösta därför mot regelrevideringens förslag! 
 
Sundbyberg 2010-04-28 
 
Ammie Hultin 
SBK Stockholmsdistriktet 
Rasutvecklingssektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 LBKs skrivelse 
 
”Lidingö Brukshundklubbs styrelse anser inte att man ska slopa kravet på 
genomfört MH för att  
få tävla i lägre klass. Regeln har ju framförallt ett signalvärde då det 
inte  
finns något krav på visst resultat av MH för att få fortsätta tävla bruks, 
men  
det uttrycker ändå (precis som Mentalgruppen skriver) att SBK tar sitt 
ansvar  
för att verka för god mental status samt öka kunskaperna om hundars 
mentalitet.  
Dessutom kan det ju inte heller vara negativt för en tävlingsförare att 
testa  
sin hunds egenskaper och veta vad det är man har att jobba med. Huruvida 
ett  
slopande i något större utsträckning kommer att minska antalet MH-testade  
hundar är väl dock tveksamt, då flertalet hundar som idag testas aldrig 
kommer  
att komma i närheten av en brukstävling. 
  
Styrelsen Lidingö BK 2010-05-03 
Gm 
Christoffer Frances 
Ordförande 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 DTBKs skrivelse 
 

Från: Charlotte Olebro [mailto:charlotte.olebro@gmail.com]  
Skickat: den 14 mars 2010 18:33 
Till: Ragnar Bergståhl 
Kopia: yvonne.brink@brukshundklubben.se; DT-BK 
Ämne: Svar från DTBK avseende skrivelse från SBK´s utskott Mentalitet ang krav på MH vid 
brukstävlande 

 
Den 12 mars 2010 19.39 skrev Charlotte Olebro <charlotte.olebro@gmail.com>: 
  
Hej Ragge, 
  
DTBK håller med SBK´s utskott Mentalitet och vill rösta emot förslaget att ta bort MH som 
krav för brukstävlande hundar. Vilket vi tror blir förödande på många sätt, framförallt för 
aveln. Vi vill ha kvar MH som krav, bla för att främja just aveln! 
  
Skall vi bara meddela för eller emot? Synpunkter? 
  
  
Mvh, 
Charlotte Olebro 
Ordförande DTBK 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 VöBKs skrivelse 
 
 
Från: Christer Ljunggren [mailto:christer.ljunggren@mbox302.swipnet.se]  
Skickat: den 3 maj 2010 22:29 
Till: 'Gunilla Bergendal' 
Kopia: 'Boman Anna'; styrelse@varmdobk.se 
Ämne: Värmdö BK angående förslag slopat MH 
 
Hej Gunilla, 

Hamnade utanför internettäckning på hundläger i helgen och har inte kunnat svara förrän nu. 

 

Värmdö BK’s styrelse anser att kravet om genomfört MH för att tävla skall finnas kvar. 

 

Med vänlig hälsning 

Christer Ljunggren 

Ordförande, Värmdö BK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6 Agilityaktivas skrivelse  
 

Fem storlekar i agility 
Stockholmsdistriktets agilityaktiva är för förbundsstyrelsens förslag på nya agilityregler. Förutom på 

en mycket viktig punkt. Och det är de storleksgrupper som agilityhundar indelas i. 

Idag är agilityhundar indelade i tre storleksgrupper: small (under 35 cm i mankhöjd), medium (35‐43 

cm) och large (över 43 cm). För många små small‐ och largehundar innebär detta att de inte kan tävla 

agility, eftersom hinderhöjderna är alldeles för höga för dem. 

Förbundsstyrelsens förslag för att göra det möjligt för fler hundar att kunna delta i agilitytävlingar är 

att höja gränsen mellan medium och large till 45 cm (för de förare som hellre vill tävla i medium med 

sina små largehundar). 

Detta anser inte vi vara det bästa sättet att lösa problemet på. Dels hjälper det endast några få 

hundar (de med en mankhöjd på 43‐45 cm) och dels innebär det att man förändrar den storleksklass 

som fungerar bäst i dag, det vill säga medium. I den storleksklassen kan de minsta hundarna klara 

hopphöjderna och konkurrera hyfsat med de största hundarna i klassen. 

Det mest lämpliga vore istället att dela in agilityhundar i fem storleksklasser, där nuvarande small och 

large delas i två klasser var. Dels för att ingen hund ska behöva hoppa orimligt högt och dels för att 

de minsta hundarna i klassen ska ha en chans att konkurrera med de största i klassen (även om det 

kan vara tufft). 

Det är önskvärt att de nya klasserna på ett enkelt sätt är kompatibla med FCI:s storleksindelning, så 

en lämplig storleksindelning och lämpliga hinderhöjder är: 

Hundens mankhöjd Hinderhöjd/längd FCI:s höjder/längd 

<28 cm 15‐30 cm/max 20 cm ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

28‐34,99 cm 25‐35 cm/max 30 cm 25‐35 cm/max 30 cm 

35‐42,99 cm 35‐45 cm/max 40 cm 35‐45 cm/max 40 cm 

43‐49,99 cm 40‐55 cm/max 45 cm ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

>50 cm 50‐65 cm/max 55 cm 55‐65 cm/max 55 cm 

Vad gäller långhoppets längd föreslår vi: 

<28 cm 30‐40 cm/2 delar ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

28‐34,99 cm 40‐60 cm/2 delar 40‐50 cm/2 delar 

35‐42,99 cm 70‐90 cm/3‐4 delar 70‐90 cm/3‐4 delar 

43‐49,99 cm 90‐120 cm/4 delar ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

>50 cm 120‐150 cm/4‐5 delar 120‐150 cm/4‐5 delar 

De förare som har små small‐ eller largehundar bör kunna välja att tävla i en storleksklass högre ifall 

de siktar på att delta i internationella mästerskap med enbart tre storleksklasser. 

Fem storlekar innebär också att förbundsstyrelsens förslag om differentierade hinderhöjder och 

långhoppslängd mellan svårighetsklasserna blir onödigt, eftersom ingen hund i någon av de fem 

storlekarna kommer att behöva hoppa överdrivet högt eller långt ens när hindren ligger på maxhöjd 

eller -bredd. 
 
 
 
 
 


