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VÅRMÖTESPROTOKOLL 
 

Protokoll från SBK:s Stockholmsdistriktets vårmöte 
Tid 2011–05–11,  kl. 19.00 

Plats: Nacka BK 
 
 
 
Närvarande lokalklubbar: Danderyd-Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, 
Nacka BK, Solna-Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK, Tyresö BK, 
Waxholm BK, Värmdö BK, Österåker BK. 
 
 
Närvarande rasklubbar: AfBV, Riesenshnauzerklubben, Bouvier des 
Flandersklubben. 
 
 
Närvarande styrelsen: Lennart Larsson, Malou Wallén, Inger Larsson, 
Lotta Berntsson, Lennart Lindberg, Lars Magnuson, Lotta Ahlberg-Wennersten, Christer 
Ljunggren. 
Frånvarande, styrelsen: Maud Steinrud 
 
 
Närvarande, sektorer: Hundägarutbildning: Cilla Thorén, Rallylydnad: 
Lottie Gerdlind, Tävlingssektorn: Lotta Berntsson, PR/Info: Gunilla Bergendal, 
SM-gruppen: Stefan Roos 
 
 
 
1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd. 
Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade 
alla välkomna. Röstlängden fastställdes till 53 röster av 71 möjliga. 
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2.Val av två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordförande 
    justera dagens protokoll. 
Till protokollets justerare valdes Kent Axelsson SSBK, och Ragge Moberg, 
Värmdö BK. 
 
 
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, 
styrelsens val av sekreterare Inger Larsson. 
 
 
5. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes utan tillägg. 
 
 
6. Rapporter. 
 
- Ekonomi 
Lotta Berntsson rapporterade att ekonomin är god. 
 
- Sektorer 
Agility 
Inget att rapportera. 
 
RUS 
Inget att rapportera. 
 
RALLYLYDNAD 
Lottie Gerdlind rapporterade att rallysektorn har under våren planerat 
en instruktörsutvecklingsdag som tyvärr fick ställas in på grund av för 
få deltagare. 
DM i Rallylydnad arrangerades den 7 maj av Österåkers BK där 13  
ekipage deltog vilka alla kvalat i tävlingar under våren. Distriktsmästare 
i rallylydnad 2011 är Ann-Cristin Friberg och Kromfohrländern Brasse 
från Nacka BK 
Sektorn kommer att medverka med aktiviteter under SM. 
 
Rallylydnad blir officiell som tävlingsgren 1 juli 2011. Österåkers BK 
kommer då att arrangera en nattävling, som startar på kvällen den 30 juni 
och invigs bla med tal av generalsekreterare Peter Rimsby. Annonsering 
om tävlingen kommer att göras i Brukshunden, på SBKs hemsida, FIDO, 
SBKs nyhetsmail och Facebook. Kom gärna och var med och invig vår 
nya tävlingsgren. 
En instruktörsutbildning i rallylydnad kommer att genomföras i distriktets 
regi i höst, inbjudan kommer på distriktets hemsida, kommer även att  
distribueras till klubbarna via rallyns kontaktpersoner. 
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PR/Info 
Gunilla Bergendal rapporterade att enligt PR/Infos redovisning, så är det 
inte helt okomplicerat att uppfylla de önskade målen att öka medlemsantalet. 
Anledningen är att många klubbar saknar resurser att ta hand om nya medlemmar/ 
kursdeltagare. 
Av Stockholmsområdets 65 000 hundägare är 5000 SBK-medlemmar. Det 
borde finnas en bra potential att öka medlemsantalet. Risken med att inte 
kunna ta emot t ex nya valpägare är att dessa går till andra aktörer och blir 
svåra att fånga upp igen. 
 
Hittills i år har PR/Info huvudsakligen arbetat med hemsidan, som ständigt 
uppdateras, samt planering av åtgärder: 
 
För att nå distriktets mål 2, Öka medlemsantalet. 
Utveckla idébanken. 
För att stötta klubbarnas idéutbyte genom att publicera idéer till aktiviteter 
och evenemang. En rekommendation är att det kan vara bättre att klubbarna 
går ihop om större arrangemang än att själva arrangera mindre. Idébanken 
har redan några bra idéer. 
 
PR-MATERIAL: 
1300 vykort för valpägare finns i lager och är planerade att distribueras 
i augusti. Klubbarna informeras i god tid före. 
 
Info-folder är planerad att produceras. Den ska vara avsedd för de som gått 
ut valpkurs och unghundskurs. Arbetsnamnet är ”Vad gör jag NU med min hund”? 
Produceras i samarbete med D-HUS och ev. Studiefrämjandet. 
 
Reflexvästar för hund planeras. Kan delas ut i höst till de som gått, går eller 
anmäler sig till kurs. 
 
 
För att nå distriktets mål 3, Öka klubbarnas engagemang i distriktets arbete. 
Infobrev 
Första numret av ett Distrikts-Info har skickats ut i slutet av april. Flera 
positiva kommentarer. 
 
För att nå distriktets mål 4, Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna. 
Uppmaning till klubbarna att utnyttja distriktets hemsida för att informera 
varandra.  
 
 
TÄS 
Lotta Berntsson rapporterade att en domarkonferens har ägt rum i mars. 
Utbildning av nya tävlingsledare i lydnad kommer att ske under hösten 2011. 
En konferens för domare om nya regler skall ske i vinter. 
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HUS 
Cilla Thorén rapporterade att en idébytardag har ägt rum i vår, då det blev  
mycket uppskattat, skall den återkomma. 
Helgseminarium med Jan Gyllensten har ägt rum på Vällingby BK. 
Allmänlydnadsutbildning till instruktör pågår i distriktets regi, utbildningen  
är på Vaxholms BK. 
Till hösten planeras mini-kulmöten, istället för att alla HUS-ansvariga på 
klubbarna i distriktet träffas, så anordnas kulmöten med klubbarna som 
ligger närmast geografiskt. 
 
 
TJÄNSTEHUND 
Lennart Lindberg rapporterade att Kicki Johansson har en idé om att 
anordna en allmän informationsdag om tjänstehund. 
 
 
SM 2011 
Stefan Roos informerade om arbetet med SM. 
Över 450 starter i agilityn och 60-talet hundar till lydnaden är anmälda, 
så för att allt skall fungera på bästa sätt så efterlystes flera funktionärer. 
 
Mötet kom med ett förslag om att kontakt med massmedia borde skötas 
centralt vid tävlingar som SM och NM. Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att 
framföra förslaget 
 
 
 
7. Kongressen 2011. 
Genomgång av kongresshandlingar och motioner. 
 
Motion nr 1 – Mötet röstade för bifall att Förbundsstyrelsen anser att 
motionen är besvarad. 
 
Motion nr 2 och 3 - Att införa mondioring som officiell tävlingsgren inom 
Svenska Brukshundklubben. 
Mötet röstade för bifall att Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 
2 och 3. 
 
Motion 4, 5, 6, 7 och 8 - Gemensamt för dessa fem motioner är att 
motionärerna önskar höjning av arvoden eller anmälningsavgifter. 
Mötet röstade för bifall av Förbundsstyrelsens yttrande om att motionerna 
är besvarade. 
 
 
8. Klubbarnas förslag till kongressens workshop, som handlar om hur vi 
    löser vår (brukshundklubben) ekonomiska situation? 
Ordförande Lennart Larsson delade in mötesdeltagarna i fyra grupper. 
Uppgiften var att komma fram till förslag om hur ekonomin i Brukshund- 
klubben skall lösas. Idéerna sammanställdes och skickades med styrelsens 
representanter vid Kongressen 2011. 
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9. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor var anmälda. 
 
 
10. Mötets avslutande. 
Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lennart Larsson                                         Inger Larsson 
Ordförande                                                 Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent Axelsson                                             Ragge Moberg 
Justerare                                                     Justerare 
 
 
 
 
 


