
	  

	  

Protokoll	  från	  styrelsemöte	  
2012-‐06-‐19	  
Plats:	  Studiefrämjandet,	  Solna,	  kl	  18.30	  
	  
Protokoll	  nr	  6.	  

	  

Närvarande:	  Lennart	  Larsson,	  Malou	  Wallén,	  Inga	  Dann,	  Ann	  Carlsson,	  Lotta	  Berntsson	  
och	  Therese	  Palm	  

Anmält	  förhinder:	  Christer	  Ljunggren,	  Lars	  Magnuson	  och	  Anne-‐Christine	  Stareborn	  

	  

1. Mötets	  öppnade	  
Orförande	  Lennart	  Larsson	  öppnade	  mötet.	  

2. Godkännande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  godkändes.	  

3. Föregående	  mötesprotokoll	  
Föregående	  mötesprotokoll	  nr	  5	  är	  ej	  påskrivet,	  men	  godkännes.	  

4. Rapporter	  

• Ekonomi	  
Ekonomin	  är	  fortsatt	  god.	  Utbetalning	  av	  överskottet	  från	  SM	  är	  genomfört.	  
Kassören	  kommer	  att	  skicka	  ut	  resultat	  mot	  budget	  till	  alla	  sektorsansvariga	  
och	  kontaktpersoner	  inom	  styrelsen	  för	  att	  kontaktpersonerna	  ska	  få	  större	  
insyn	  i	  just	  sin	  sektor.	  	  

• Sektorer	  

AGILITY	  
Inget	  att	  rapportera.	  

HUS	  
Se	  bifogad	  rapport.	  HUS	  planerar	  även	  att	  arrangera	  en	  
föreläsningsförmiddag	  med	  Tina	  Turner.	  Detta	  kommer	  med	  största	  
sannolikhet	  att	  ske	  under	  tidiga	  2013	  och	  i	  samarbete	  med	  
Studiefrämjandet.	  Eventuellt	  kommer	  även	  Upplandsdistriktet	  att	  
involveras.	  

Lennart	  har	  pratat	  med	  revisorerna	  angående	  redovisning	  av	  
intäkter	  och	  utgifter	  för	  lärarutbildningar.	  Det	  är	  okej	  att	  balansera	  
detta	  över	  årsskiften.	  



	  

Rallylydnad	  
Inget	  att	  rapportera.	  

PR/Info	  
Inget	  att	  rapportera.	  

RUS	  
Inget	  rapporterat.	  

TJÄNSTEHUND	  
Anne	  har	  försökt	  ta	  kontakt	  utan	  resultat.	  	  

TÄS	  
2013	  årt	  tävlingar	  är	  satta.	  12	  klubbar	  representerades	  på	  mötet.	  
Lotta	  tar	  med	  som	  förslag	  och	  önskemål	  från	  styrelsen	  att	  anordna	  
en	  distriktsutbildning	  i	  SBK-‐Tävling	  och	  SBK-‐prov	  under	  hösten.	  
Klass	  II-‐domarprov	  kommer	  att	  gå	  av	  stapeln	  i	  början	  på	  juli.	  Klass	  I-‐
domarprov	  samt	  A-‐domarprov	  kommer	  att	  gå	  	  av	  stapeln	  i	  höst.	  

	  

•	  	  VU-‐rapport	  
Yvonne	  Ahlin	  har	  fått	  bifall	  på	  sin	  önskan	  att	  gå	  agilitylärarutbildingen.	  

•	  	  Klubbar	  
Västerortsklubbarna	  har	  träffats	  och	  enats	  om	  att	  dom	  vill	  göra	  en	  
gemensam	  satsning	  på	  att	  lyfta	  rallylydnaden	  på	  samtliga	  klubbar.	  

Frågon	  om	  huruvida	  man	  bör	  fortsätta	  med	  ordförandemöten	  väcktes.	  Alla	  
enades	  om	  att	  det	  bör	  vi	  göra.	  Styrelsen	  bör	  arbeta	  hårdare	  för	  att	  få	  detta	  
att	  fungera	  mer	  tillfredsställande.	  

•	  	  Arbetsgrupper	  inom	  styrelsen	  
Dokumentet	  ”Stockholmsdistriktet	  arbetsordning	  i	  relation	  till	  sin	  sektor”	  
fastslogs	  av	  styrelsen.	  

5. Höstmötet	  
Anki	  kom	  med	  förslaget	  att	  vi	  fastställer	  en	  arbetsgrupp	  som	  arbetar	  fram	  ett	  
koncept	  inför	  höstmötet.	  Malou	  kontaktar	  Inger	  angående	  Fredrik	  Steen	  och	  
tankarna	  med	  detta.	  Therese	  kontaktar	  Djurpolisen	  och	  ser	  om	  dom	  är	  
intresserade	  av	  att	  komma	  och	  informera	  om	  sin	  verksamhet	  en	  stund	  under	  
höstmötet.	  	  

6. NoM	  
Lotta	  har	  inte	  fått	  svar	  från	  TÄS	  i	  frågan	  ännu.	  Under	  påföljande	  vecka	  vill	  
styrelsen	  ha	  svar	  får	  TÄS	  hur	  dom	  ställer	  sig	  i	  frågan.	  	  



	  

7. Revidera	  våra	  styrdokument	  
Styrdokumenten	  gicks	  igenom	  och	  det	  gjordes	  smärre	  justeringar	  innan	  de	  
fastslogs.	  Det	  kom	  upp	  som	  förslag	  att	  man	  skulle	  göra	  en	  fysisk	  mapp	  till	  alla	  
styrelsemedlemmar	  med	  gällande	  styrdokument	  samt	  att	  de	  ska	  finnas	  
uppdaterade	  på	  hemsidan.	  Frågan	  tas	  med	  till	  Anki	  som	  i	  samråd	  i	  egenskap	  av	  PR-‐
infoansvarig.	  Hon	  tillsammans	  med	  Lennart	  får	  ta	  fram	  vad	  som	  kan	  vara	  relevant	  
att	  ha	  med	  i	  denna	  handling	  för	  att	  nya	  styrelsemedlemmar	  lätt	  ska	  kunna	  sätta	  sig	  
in	  i	  arbetet.	  

8. Inkommande	  och	  utgående	  handlingar	  
Inkommande:	  –	  
	  
Utgående:	  –	  

9. Övriga	  frågor	  
Vad	  ska	  styrelsen	  lägga	  fokus	  på	  under	  hösten?	  Bl.a.	  bör	  en	  gemensam	  prislista	  tas	  
fram	  för	  utbildningar	  inom	  distriktet,	  dessutom	  bör	  man	  fortskrida	  med	  och	  
intensifiera	  arbetet	  med	  att	  gå	  över	  från	  sektorer	  till	  utskott.	  

Får	  vi	  pärmar	  från	  Studiefrämjandet	  till	  hundägarutbildningar	  fortfarande?	  	  
Svar:	  nej.	  

10. Nästa	  möte	  
21	  augusti	  2012.	  

11. Mötets	  avslutande.	  

	  

	  

	  

	  

Lennart	  Larsson	   	   	   Therese	  Palm	  

Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  


