
	  

Protokoll	  från	  styrelsemöte	  
2013-‐02-‐19	  
Plats:	  Studiefrämjandet,	  Solna,	  kl	  18.30	  
	  

	  
Protokoll	  nr	  2.	  

	  

Närvarande:	  Lennart	  Larsson,	  	  Anne-‐Christine	  Stareborn,	  Lotta	  Berntsson,	  Malou	  
Wallén	  och	  Ann	  Carlsson,	  Lars	  Magnusson,	  Christer	  Ljunggren	  och	  Inga	  Dann	  

Anmält	  förhinder:	  Therese	  Palm	  	  

	  

1. Mötets	  öppnade	  
Ordförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet.	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes.	  

3. Val	  av	  justerare	  
Till	  justerare	  av	  dagens	  protokoll	  valdes	  Malou	  Wallén.	  

4. Föregående	  mötesprotokoll	  
Föregående	  mötesprotokoll	  nr	  1	  genomgicks	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  

5. Rapporter	  

• Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  fortsatt	  god.	  

• Sektorer	  

AGILITY	  
Jessica	  Greatsch	  rapporterade	  att	  agilityn	  har	  haft	  en	  möte	  i	  slutet	  av	  
januari.	  Jessica	  har	  en	  tanke	  att	  kalla	  distriktets	  
styrelser/ordföranden	  till	  ett	  möte	  angående	  agilityn.	  

HUS	  
Ingen	  rapport.	  Therese	  har	  vidarebefodrat	  ett	  utkast	  till	  
informationsblad	  från	  D-‐HUS.	  	  
Styrelsen	  ska	  se	  över	  informationsbladet	  och	  komma	  med	  
kommentarer	  innan	  den	  skickas	  ut.	  Bra	  initiativ.	  	  

Rallylydnad	  

Rapport	  inkommit.	  



	  

PR/Info	  
Hemsidan	  uppdateras	  kontinuerligt.	  

RUS	  
En	  M3	  utbildning	  kommer	  att	  startas	  under	  våren.	  Några	  är	  
tillfrågade	  för	  att	  gå	  mentalbeskrivarkursen.	  

Tjänstehund	  

Patrullhund	  
Det	  kommer	  att	  anordna	  DM	  för	  Uppland	  och	  Västmanland	  
tillsammans	  med	  Sörmland.	  	  
Under	  våren	  kommer	  förhoppningsvis	  några	  av	  våra	  
instruktörer	  att	  gå	  KU.	  Det	  är	  vad	  som	  är	  på	  gång.	  

Den	  16-‐17	  februari	  var	  Hans	  Stierna	  på	  utbildnings-‐
konferensen	  för	  patrullhund.	  

SBK	  kommer	  att	  betala	  ut	  administrationsbidraget	  inom	  2-‐3	  
veckor.	  

Räddningshund	  

Verksamheten	  fortsätter	  som	  planerat,	  dvs	  Mona	  Stierna	  
räddningshundkurs	  rullar	  på	  och	  att	  det	  är	  dags	  för	  
delprov2/slutprov	  i	  april	  i	  Norrköping	  (de	  körde	  
miljöbaneprovet	  i	  den	  17/2	  i	  Rosersberg	  med	  lyckat	  resultat),	  
att	  räddningshundträningen	  ”blomstrar”	  och	  med	  det	  menas	  
att	  det	  tränas	  flitigt	  i	  olika	  grupper	  i	  Stockholm/Uppland	  och	  
att	  vi	  anordnar	  en	  funktionskontroll	  för	  färdiga	  ekipage	  i	  april.	  

TÄS	  
TÄS	  har	  skickat	  in	  ett	  skrivelse	  till	  centrala	  Tävling	  ang	  olika	  
bedömningar	  i	  omprov.	  
	  

•	  	  VU-‐rapport	  
Inget	  att	  rapportera.	  
	  
•	  	  Klubbar	  
Inget	  att	  rapportera.	  

•	  	  Arbetsgrupper	  inom	  styrelsen	  
Anki	  och	  Therese	  fortsätter	  arbetet	  med	  en	  rapporteringsmall	  för	  
sektorerna.	  

6. Redovisning	  från	  höstmötet	  
Anki	  ska	  skickar	  ut	  sammanställningen	  till	  sektorerna.	  



	  

7. Inför	  årsmötet	  
Anki	  prel.	  bokar	  för	  45	  personer	  och	  beställer	  matiga	  mackor.	  	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  föreslå	  på	  årsmötet	  att	  behålla	  distriktsavgiften	  på	  30	  
kronor	  för	  klubbarna	  men	  att	  inte	  ta	  ut	  den	  för	  året	  2013.	  
Lennart	  tillfrågar	  Ragnar	  Bergståhl	  att	  vara	  årsmötesordförande.	  

8. Vårmötet	  
Anki	  skickar	  en	  förfrågan	  till	  Nacka	  BK	  om	  vi	  kan	  ha	  vårmötet	  där	  samt	  en	  
beställning	  av	  ca	  50	  st	  matiga	  mackor.	  
Anki	  frågar	  Djurambulansen	  om	  de	  vill	  komma	  till	  vårmötet.	  

9. Kongressen	  2013	  
SBK	  Kongress	  2013	  kommer	  att	  hållas	  i	  Örebro.	  Lennart	  anmäler	  7	  st	  innan	  den	  	  
17	  mars	  2013	  som	  är	  sista	  anmälningsdagen.	  

10. Inkommande	  och	  utgående	  handlingar	  
Inkommande:	  Stort	  antal	  förtjänstteckensanmälningar	  som	  har	  godkänts	  och	  
skickats	  vidare.	  
	  
Utgående:	  –	  	  

11. Övriga	  frågor	  
Lotta	  önskar	  att	  alla	  ska	  följa	  stadgarna	  oavsett	  distrikt	  eller	  lokalklubb.	  Mer	  
information	  ut	  på	  hemsidan	  om	  stadgarna,	  datum	  m.m.	  

12. Nästa	  möte	  
Årsmötet	  den	  19	  mars	  2013	  kl	  19.00.	  

	  

13. Mötets	  avslutande	  

Mötet	  avslutades.	  

	  

	  

	  

Lennart	  Larsson	   	   	   Anne-‐Christine	  Stareborn	  
Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  

	  

	  

Malou	  Wallén	  
Justerare	  


