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HÖSTMÖTESPROTOKOLL 
 
Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009‐11‐24  kl. 19.00 
Plats: Vällingby BK. 
 
 
Närvarande lokalklubbar: Danderyd‐Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, 
Solna‐Sundbyberg BK, Stockholmsavdelningen, Stockholm Södra BK, Tyresö BK, 
Vällingby BK, Waxholms BK, Värmdö BK, Österåker BK. 
Frånvarande lokalklubb:  Järfälla BK. 
Närvarande rasklubb: Svenska Briardklubben. 
Närvarande, styrelsen: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Lennart Lindberg, Malou Wallén, 
Sanna Lagerman, Inger Larsson, Lars Magnuson, Lorenz Ogebjer. 
Närvarande sektorer: Tjänstehund, AG Rallylydnad 
 
 
1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd. 
    Ragnar Bergståhl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
    Röstlängden fastställdes till 68 röster. 
 
 
2. Godkännande av dagordningen. 
    Dagordningen godkändes utan tillägg. 
 
 
3. Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare. 
    Till mötesordförande valdes distriktets ordförande Ragnar Bergståhl. Styrelsens val av 
    sekreterare, Inger Larsson. 
 
 
4. Val av två justeringsmän. 
    Till justerare valdes Jens Landin Stockholms Södra BK och Ragge Moberg Värmdö BK. 
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 5. Rapporter. 
      Ekonomi 
     Lennart Lindberg rapporterade att det finns 243‐tusen kronor i kassan, vilket delvis beror 
     på återbetalning från John Bull, med 75‐tusen kronor vid första återbetalningen, och 
     12‐tusen kronor vid andra återbetalningen.  
      
     Resultaträkning 2008‐2009‐10‐31 var utlagd på mötet. 
 
 
     Styrelsen 
     Inga rapporter. 
 
 
     Sektorer: 
     Tävling 
     Lena Lundin har på SSBK startat en tävlingsledarutbildning, plats SSBK. 
 
     Ragnar Bergståhl meddelade mötet att Tävlingssektorn valt att lämna sitt uppdrag, som 
     sektoransvariga då det har uppstått en konflikt mellan distriktsstyrelsen och TÄS,  
     eftersom vi har haft olika åsikter gällande en tävlingsledarkurs. 
     Distriktsstyrelsen har nu ansvaret för TÄS, och kontaktman är Lennart Lindberg, 
      linlen@bredband.net 
      
     Rapport från SBK Stockholmsdistriktets tävlingssektor. 
     Verksamhetsåret 2009 – 2009‐11‐05 
     Genomförd verksamhet: 

‐ Domarkonferens bruksprov 
‐ Utbildning domare 2 B 
‐ Kontroll teoretiskt aspirantprov domare  
‐ Praktiskt aspirantprov domare 2 B 
‐ Fördelning domaruppdrag 2009 
‐ Möte representanter lokalklubbar 2010 års tävlingsprogram 
‐ Sammanställning distriktets prov och tävlingar 2010 
‐ Möte representanter lokalklubbar för behandling, regelremiss bruksprov 
‐ Möte representanter lokalklubbar för behandling, regelremiss lydnadsklasser 
‐ Påbörjat utbildning tävlingssekreterare 
‐ Förslag domare SM Bruks 
‐ Förslag domare SM Lydnad 
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     Hundägarutbildning 
     Under en helg i januari föreläste Runar Naess för instruktörer i distriktet, där söndags‐ 
     eftermiddagen var tillgänglig för betalande medlemmar. I november månad är det en hel‐ 
     dagars föreläsning av Curt Blixt för instruktörer, som deltog i Runar Naess föreläsning  
     tidigare under året, detta är en uppföljning på hans föreläsning. I december kommer en 
     kvällsföreläsning av Inki Sjösten om allmänlydnads‐ passet att äga rum. 
     HUS har haft tre ”Bygga broar‐möten”  på olika klubbar i distriktet. 
     Två KUL‐möten har ägt rum, ett i januari och ett i oktober. 
     HUS har startat en allmänlydnadsutbildning för blivande instruktörer, 15 deltagare från 
     Distriktet, lärare Inga‐Lill Svahn Tyresö BK. 
 
 
     Tjänstehund 
     Kicki Johansson Värmdö BK, efterlyste flera medlemmar från andra klubbar att engagera 
     sig i tjänstehund. Då det endast är några få som är engagerad, önskar Kicki Johansson 
     att fler hör av sig till henne. 
 
 
    AG‐Rallylydnad 
    Fyra träffar med klubbarnas kontaktpersoner har genomförts i februari, augusti, oktober 
    och november. Kontaktpersonerna har rapporterat läget för sin rallyverksamhet och  
     diskuterat frågor som rör den fortsatta utvecklingen av sina verksamheter. 
    Träffen i oktober ägnades åt att dokumentera åsikter om SBK:s förslag till regler, klasser 
    och moment så att distriktets representanter kunde ta med sig åsikterna till rallylydnads‐ 
    konferensen på Kydingeholm senare i oktober. 
    Träffen i november ägnades åt att rapportera från rikskonferensen och fånga upp önske‐ 
    mål inför 2010.  
    Under hösten genomfördes en rallyinstruktörsutbildning med 6 deltagare. Distriktet har 
    nu totalt 15 rallylydnadsinstruktörer fördelade på 12 klubbar. 
    FS har beslutats om att ansöka hos SKK om att SBK får huvudmannaskap för rallylydnad,  
    och ge Utskottet för medlemsaktiviteter uppdraget att ansvara för grenen. 
    DM planeras under våren 2010. 
    Ag Rallylydnad planerar att anordna inofficiellt SM samtidigt som SM för Tjänstehundar är 
    i Norrköping september 2010.  
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     RUS 
     Ingen rapport. 
 
     Agility 
     Ingen rapport. 
 
     PR‐Info 
     Ingen rapport. 
 
 
6. SM i lydnad och agility 2011. 
    SM‐generalen  Stefan Roos presenterade sig och meddelade att han tycker det skall bli 
    roligt och stimulerande att med hjälp från medlemmar i Stockholmsdistriktet ordna 
    SM 2011. 

‐ Ledningsgrupp.  
Tyresö BK har tackat ja till att ansvara för lydnadstävlingarna. 
Stockholmsavdelningen och Österåkers BK har tackat ja till att ansvara för agility‐ 
tävlingarna. 

‐ PR‐infoansvarig är Jens Landin, Stockholm Södra BK 
‐ Sponsoransvarig är Sanna Lagerman, Österåkers BK 
‐ Plats 

Järfällavallen i Jakobsberg är arenan för SM 2011. Där finns två planer med konstgräs. 
Infrastrukturen är klar. 

 
 
7. Rapport från Simonkonferensen. 
    Den 23 november 2009  var det uppföljning från konferensen ”Bygga Broar” och Simon. 
    Rapport kommer på distriktets hemsida. Distriktet och Studiefrämjandet skall samman‐ 
    ställa en kurs utifrån resultatet från konferenserna, som övriga  landets klubbar kommer 
    att få ta del av. 
 
 
8. Nya stadgarna 2010. 
     Mötet beslutade enhälligt följande: Namn: SBK Distriktet Stockholm, Säte: Stockholm, 
     styrelsen består av  ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ledamöter och 
     två suppleanter. Nästa beslut skall tas på årsmötet 2010. 
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     9. Vad ska vi göra 2010 (Idéer att ta med till verksamhetsplanen). 
         En del idéer kommer från Simonkonferensen. 
         Spårläggarkurs efterfrågades. Ragnar Bergståhl uppmanade klubbarna att anmäla 
         intresse. GPS‐utbildning efterfrågades.  
         Fråga från mötet, kan distriktet centralt skaffa tidtagarutrustning för agility, att hyra ut  
         till klubbarna.  
         Lägre kostnad för klubbarna att utbilda instruktörer. 
         Riksdomarkonferens för att få en jämnare bedömning, idag en för stor differens mellan 
         domarna. Stockholmsdistriktet sänder in en skrivelse till FS i frågan. 
         Ragnar Bergståhl uppmanar klubbarna att inkomma med flera förslag.  
 
         Ragnar Bergståhl efterlyste personer att ingå i D‐Täs. 
         Stefan Roos föreslog att ansvariga inom TÄS på klubbarna samlas och undersöker om  
         det finns intresse att ingå i D‐TÄS. 
 
 
  10. Övriga frågor.  
         Inga övriga frågor var anmälda. 
 
 
 11. Nästa möte. 
        Nästa möte, årsmöte den 17 mars 2010, kl. 19.00 på Stockholm Södra BK. 
 
 
 12. Mötets avslutande. 
        Ordförande tackade alla för ett bra arbete på klubbarna, och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Inger Larsson                                                               Ragnar Bergståhl 
Sekreterare                                                                  Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Jens Landin                                                                   Ragge Moberg 
Justerare                                                                       Justerare     
          
            
         
          
        
 


