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Styrelseprotokoll: måndag 1 juni 2009 
Lokal: Studiefrämjandet, Solna 
 
 
Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Lindberg, Sanna Lagerman, Lennart Larsson, 
Lotta Berntson, Malou Wallén, Lars Magnuson, Inger Larsson, Lorentz Ogebjer. 
Adjungerad: Gunilla Bergendal. 
 
 
1. Mötets öppnande. 
    Ragnar Bergståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordning. 
     Dagordningen godkändes utan tillägg. 
 
3. Föregående mötesprotokoll. 
    Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
4. Rapporter. 
    Ekonomi 
    Lennart Lindberg rapporterade att alla distriktets klubbar har betalat in årsavgiften. 
    Det finns inga fodringar och  ekonomin är under kontroll. 
 
    Sektorer. 
    Tjänstehund 
    DM för Försvarsmaktshundar/Bevakning har genomförts på Värmdö BK. 
    Distriktsmästare även i år blev Monica Ehn med Faust från DTBK. 
 
    Rasutveckling 
    Skall ha möte 12 augusti med alla distriktets klubbar för en fortsättning på temat 
    Bygga Broar. Lorentz Ogebjer informerade mötet om att flera MH:n har ställts in 
    p.g.a för få anmälningar. 
 
   Agilitysektorn 
   Har haft möte ang. regelrevidering. 
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PR‐Info 
Gunilla Bergendal rapporterade att flera av distriktets klubbar f.n. säger nej till en 
gemensam tidning. Mötet beslutar att arbetet med en gemensam tidning f.n. får vila. 
 
Hemsidan 
Har sedan starten den 25 augusti 08, haft nära 12000 besök, vilket är mer än 1200  
besök per månad. Av dessa är 1/3 unika besök. Under sommaren kommer Gunilla Bergendal 
att göra en utvärdering av besöksstatistiken på de olika sidorna samt ev. vissa förändringar. 
 
AG Rallylydnad 
Inställd domarkurs p.g.a. för få anmälningar och fel tid på året (juni). Ny kurs planeras 
senare. 
 
Klubbar 
Danderyd‐Täby BK önskar att få en bättre redovisning från SBK ang. medlemshöjningen. 
 
Solna‐Sundbyberg BK, Mälarö BK, Järfälla BK och Vällingby BK har haft gemensamma träffar. 
De har även haft gemensamma träningstävlingar med enbart några få lydnadsmoment. 
Mycket lyckat och uppskattat, rapporterade Malou Wallén. Lennart Larsson uttalade 
intresse för att Stockholmsavdelningen önskar att deltaga i deras aktiviteter. 
 
Lidingö BK deltog i Hälsans Dag i Lidingö Centrum och visade bl.a. lydnad, rallylydnad o.s.v. 
 
Waxholms BK. Lotta Berntson efterlyste en informationsfolder att dela ut till medlemmar 
om ”Vad får jag för att vara med i SBK”. (Se punkt 9). 
 
5. VU under sommaren 
     VU under sommaren består av Ragnar Bergståhl, Lennart Lindberg och Lennart Larsson. 
 
6. Disciplinärende 
    Ragnar Bergståhl rapporterade om att anmälningarna som är sända till disciplinnämnden 
    kommer att behandlas efter sommaren. 
 
7. Målstyrning 
    SBK.s Utskott för organisation har beslutat att en testkurs i målstyrning ska genomföras. 
    Kursen ska testas av några inbjudna från varje klubb. Ragnar Bergståhl och Annika 
    Hamilton, Studiefrämjandet är ansvariga för utformningen av kursen, som planeras att 
    äga rum okt/nov‐09. 
 
8. Kongressen 
    Årets SBK Kongress är genomförd den 9 – 10 maj på Star Hotell i Sollentuna. 
 
9. Övriga frågor 
    Inga anmälda övriga frågor. 
    Informationsmaterial om vad medlemmarna får för medlemsavgiften diskuterades. 
    Ragnar Bergståhl vidarbefodrar dessa tankar till SBK.s PR/Info. På nästa möte med 
    sektorerna ska Bygga Broar‐tankarna diskuteras. 
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10. Nästa möte. 
     Nästa styrelsemöte är den  26 augusti kl. 18.30, då även sektorsansvariga ska bjudas in. 
 
11. Mötets avslutande. 
     Ragnar Bergståhl avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. 
 
 
 
 
Inger Larsson                                                                    Ragnar Bergståhl 
Sekreterare                                                                       Ordförande 
 
 
 
     
  
     


