Svenska Brukshundklubben SBK

STOCKHOLMSDISTRIKTET
___________________________________________________________________________
STYRELSEPROTOKOLL

SBK Stockholmsdistriktet, styrelsemöte.
Tid: 8 april 2008
Plats: Studiefrämjandet Stockholms län, Solna
Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Carina Arvidsson, Sanna
Lagerman, Inger Larsson, Malou Wallén, Monica Kotander och Matti Fagerström
Adjungerad: Gunilla Bergendal
Frånvarande: Lennart Lindberg.
Mötet inleddes med information av Björn N. Andersson från Krisberedskapsmyndigheten. Syftet med informationen var att redogöra för behovet av
räddningshundar i en förändrad omvärldssituation, där hotbilden är en annan än
under krigshot. Se bilaga från SLFK, Stockholms länsförbund för krishantering och
www.krisinformation.se.
1. Mötets öppnande
Ordförande Ragnar Bergståhl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan komplettering.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna utan kommentarer.
4. Rapporter
– Ekonomi. Ragnar Bergståhl informerade om att ekonomin är mycket god.
– Sektorer. Inga sektoransvariga var närvarande (med undantag av PR/Info).
HUS har meddelat att Allmänlydnadsinstruktörsutbidningen på Waxholm
BK har examinering den 7 juni.
Handledaruppdateringen fick ställas in pga för få anmälda.
Rallylydnadsinstruktörsutbildningen steg 1-2-3 på Nacka BK är klar, 6 st
deltagare.
KUL-möte den 28 april kl. 19 på Studiefrämjandet.
TS har meddelat att inbjudan till möte för tävlingsansvariga på SolnaSundbyberg BK den 7 maj har skickats ut.
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KLUBBAR. Ett flertal av styrelsens ledamöter har haft kontakt med sina
tilldelade klubbars styrelser och skapat möjligheter för framtida utökat
samarbete. Samtliga upplevde kontakterna som mycket positiva.
Hundägarutbildningspärmen. Ragnar Bergståhl informerade om att 2000
pärmar är beställda och att ca 100 pärmar distribueras till distriktets
respektive klubbar. Därefter beställer klubbarna pärmar efter behov.
Pärmarna ska användas för att delas ut till deltagarna på valp- och
nybörjarkurser och är avsedda för all pappersinformation som
kursdeltagarna får. Studiefrämjandet ansvarar för pärmarna och
klubbarnas logotyper i svart/vitt ska skickas till
annica.hamilton@studieframjandet.se eller
ragnar.bergstahl@studieframjandet.se
Sanna Lagerman föreslog att pärmen kompletteras med ett försättsblad
för att underlätta för användarna att hålla ordning på innehållet.
5. Inkommande och utgående handlingar.
SLFK (se inledning): Inbjudan till studiebesök på Amfibieregementet
AMF1 i Berga samt besök på Röda Korsets fartyg onsdag den 23 april kl.
09.30 -15.00.
SBK:s Centrala Kommitté för Hundars Mentalitet: Riktlinjer för
Lokalklubb/Rasklubb att anordna MH för andra raser.
Nacka BK: Inbjudan till Rallylydnadstävlingar den 31 maj.
Ansökan från Värmdö BK: om att Kerstin Karlsson får examineras till
tävlingsledare som privatist.
Ragnar Bergståhl har kontaktat centrala TS ordförande, som inte
hade något att invända mot förfarandet.
Styrelsen var ense om att Kerstin Karlsson är tävlingsmässigt väl
meriterad.
Varje framtida förfrågan om privatistexaminering ska behandlas
individuellt.
Beslut. Ragnar Bergståhl skickar ansökan vidare till distriktets TS
ordförande med styrelsens kommentarer.
D-TS handlägger ärendet och svarar Värmdö BK med kopia till
distriktsstyrelsen.
6.Vårmötet.
– Dagordning.
Beslut om dagordning. Distribueras i början av vecka 16.
Mötesförhandlingarna kompletteras med diskussion och grupparbete om
bruksprov.
Styrelsen samlas på Danderyd-Täby BK kl. 18.00 för genomgång.
– Höstmöte och sektorskonferens.
Plats och datum är inte fastställda ännu. Sanna Lagerman och Carina
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Arvidsson letar efter lämplig anläggning.
Uppläggning av möte och konferens är: möte på fredag kväll och
konferens på lördag. Antal beräknade deltagare, kostnader och eventuell
subventionering från Distriktet diskuterades. Beslut fattas på nästa
styrelsemöte. Preliminärt datum är den 14 – 15 november.
7. Kongressen.
Tågbiljetter och inkvartering har ordnats av Ragnar Bergståhl.
Kongresshandlingarna ska samtliga styrelseledamöter ha läst igenom
noggrant och speciellt funderat över motionerna och stadgarna inför
Vårmötet.
8. Tjänstehund.
– Reviderad verksamhetsplan Räddning.
Styrelsen godkände i princip den nya verksamhetsplanen inklusive
budget, men vill ha förtydligande angående önskemålet om jackor till
räddningshundsekipagen och kostnader för dessa.
Beslut. Ragnar Bergståhl tar kontakt med Hans Stierna.
– Sammankallande för sektorn.
Peter Jacob har meddelat att han önskar avgå som sektoransvarig och
sammankallande efter DM i maj.
Beslut. Ragnar Bergståhl frågar Thomas Lamrell om han är villig att
ta över ansvaret och tar därefter kontakt med Peter Jacob.
9. Hundstallet 100 år.
Styrelsen ansåg att det var för sent att ordna med några uppvisningar
mm till jubileet. Dessutom är hela styrelsen på Kongressen samma helg.
En god kontakt med Hundstallet bör upprättas.
Beslut. Inger Larsson tar kontakt med Hundstället om ett studiebesök.
Beslut. Ragnar Bergståhl tar kontakt med arrangören av Hundstallet 100
år och beklagar att SBK inte kan ställa upp.
10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
11. Mötets avslutande.
Ragnar Bergståhl avslutade mötet.
Vid protokollet.

Ordförande.

Gunilla Bergendal

Ragnar Bergståhl

(Protokollet är undertecknat och förvaras i original hos Studiefrämjandet)
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