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Nytt år och nya förhoppningar. Kan 2012 bli ett år då vi inspirerar varandra med många 
positiva och konstruktiva idéer? Omvärlden och hundägarnas möjligheter förändras och det 
måste vi vara uppmärksamma på. Det behöver inte vara stora omvälvande förändringar. 
Hundpromenader är t.ex. en aktivitet, som flera klubbar nu har infört – ett bra sätt att behålla 
medlemmar och även att skaffa nya. Låt gärna hundpromenaderna vara öppna för de som 
inte är medlemmar. Snart har ni många av dem som medlemmar! Läs gärna om TBKs 
Hundpromenad på sbkdistr.se/idébanken. 
 

 VIKTIGT FÖRE DEN 22/1! RAPPORTERA VERKSAMHETSSTATISTIKEN. 
Läs mer på SBKs webb. Där finns också länk till information om hur statistiken ska 
rapporteras och av vem . Vilka risker det innebär att inte rapportera finns där också 
information om. 
 

 TVÅ INTRESSANTA MOTIONER TILL KONGRESSEN. 
Motioner som Kongressen ska ta ställning till kommer ursprungligen från landets lokalklubbar 
med yttrande från distriktsstyrelserna. De kan också komma från rasklubbar och distrikt. Från 
SBKs Stockholmsavdelning har det kommit två motioner. Dessa har Stockholmsdistriktets 
styrelse yttrat sig om och vidarebefordrat till förbundsstyrelsen för eget yttrande och över-
lämnande till Kongressen 2012. Allt enligt Grundstadgarna § 7 Kongress, moment 7 Stadgar.  
 
Den ena motionen föreslår namnbyte av Svenska Brukshundklubben.  
Den andra motionen föreslår att agility får inträde i Riksidrottsförbundets hundsportförbund, 
Draghundsportförbundet.   
Distriktsstyrelsen ber er läsa förslagen till motioner och styrelsens yttrande om förslagen på 
webben, sbkdistr.se. 
 

 ÅRSMÖTE DEN 14 MARS 2012. 
Vällingby BK blir platsen för Stockholmsdistriktets årsmöte. Datum och tid: onsdagen den 14 
mars kl 19.00. Kallelse är utskickad och publicerad på webben, sbkdistr.se.  
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 HAR DU TIPS TILL VALBEREDNINGEN? 
Valberedningen arbetar nu intensivt med att leta efter lämpliga personer till 2012 års 
distriktsstyrelse och är angelägen om att få förslag från er. På denna länk kan ni se förslaget 
till nuvarande styrelse, som också blev det slutgiltiga valets resultat. Där framgår också vilka 
som har mandat t.o.m. 2012 och vilka vars mandat utgår 2011.  
Ta kontakt med valberedningen, som består av Ragnar Bergståhl, sammankallande  
tel 070 811 25 85. Cilla Thorén, Tyresö BK, tel 070 483 86 00 och Anne-Christine Stareborn, 
tel 070 717 21 30. 
 

 FÖRÄNDRINGAR I VÅRA SEKTORER. 
Från den 1 januari sker en del förändringar inom sektorerna. Agility-sektorn: Sektorn har 
varit utan ansvarig ett tag, men nu har Jessica Graetsch från DTBK tagit sig an uppdraget 
som ansvarig. Jessica är instruktör och tävlar med sin tervueren, Xcapah, i sök, lydnad och 
agility med framgång. PR/Info-sektorn: Anki Stareborn är ny ansvarig efter Gunilla 
Bergendal, som har haft uppdraget i fyra år. Gunilla är kvar i sektorn tillsvidare och skriver  
bl. a. Distrikts-Info! Anki är ordförande i Vit Herdehundklubb och PR/Info-ansvarig i Järfälla 
BK. Rallylydnads-sektorn: Rallylydnadens förgrundsgestalt Maud Steinrud, lämnar sina 
uppdrag inom rallylydnad och inom distriktets rallylydnadssektor. Ny ansvarig för sektorn är 
Lena Larson från Tyresö BK. Lena är ledamot i TBKs styrelse, instruktör, ansvarig för TBKs 
nybildade rallylydnadssektor och allmänt engagerad i klubbens verksamhet. Med dessa nya 
ansvariga kommer sektorerna att fortsätta med full fart framåt.  

 DE NYA TÄVLINGSREGLERNA, 
som gäller från den 1 januari, för bruksprov, rallylydnad, lydnad I-III och elit i tryckt form, finns 
att beställa på SBK-shop. Reglerna finns också publicerade på SBKs webbsida. 
 

 GLÖM INTE ATT DELA MED ER AV DISTRIKTS-INFO. 
Detta Distrikts-Info skickas till klubbstyrelsernas ordförande och sekreterare. Vi är 
tacksamma om ni skickar detta vidare till övriga i styrelsen och till andra som kan ha nytta av 
innehållet. Sätt gärna upp det på anslagstavlan. 
 

 ALLTING SKA GÖRAS SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT - MEN INTE ENKLARE! 
Citat av Albert Einstein 
 
Många hälsningar från 
SBKs Stockholmsdistrikt 
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