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Protokoll från styrelsemöte SBK Stockholmsdistriktet  
2010 02 17, kl 18.30 
Lokal: Studiefrämjandet, Solna 
 
Närvarande: Ragnar Bergståhl, Lennart Larsson, Lennart Lindberg, Malou Wallén,  
Lotta Berntson, Sanna Lagerman, Lorentz Ogebjer, Lars Magnuson. 
Meddelat förhinder: Inger Larsson 
Adjungerad: Gunilla Bergendal 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ragnar Bergståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna till sista styrelsemötet  
före årsmötet. Till sekreterare utsågs Gunilla Bergendal. 
 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes utan tillägg. 
 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från 2010 01 18 godkändes och lades till handlingarna.  
I samband med detta diskuterades distriktets namn i logotypen. Beslöts att använda det 
officiella namnet ”SBK Stockholmsdistrikt”. Ändring ska utföras på samtliga dokument.  

 
 

4. Rapporter 
 
- Ekonomi. 
Ragnar Bergståhl föredrog det preliminära bokslutet för 2009. Resultatet per den 31 
december är + 115 177 kronor. Bokslutet överlämnas till revisorerna snarast. 
 
- Styrelsen. 
Ragnar Bergståhl meddelade att han avsäger sig nomineringen som suppleant i 
Stockholmsdistriktet p g a andra uppdrag. Valberedningen informeras snarast. 
 
- Sektorer. 
Tävlingssektorn 
Lista över aktuella domare och figuranter samt vårens domaruppdrag är uppdaterade per 
den 12 februari och utskickade samt publicerade på hemsidan. Två domare är 
avauktoriserade på egen begäran, Jerker Linnerborg och Monica Moberg-Falk. 
Distriktsstyrelsen tackar dessa för värdefulla insatser under många år. 
 
Tävlingsledarkursen fungerar utmärkt enligt kontakter som Ragnar Bergståhl haft. 
 
Tävlingssekreterarkursen är avslutad. Endast fyra av de 12 deltagarna klarade slutprovet. 
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En analys av orsakerna till att så många inte klarade provet ska göras vid möte den 21 
februari. Veckan därpå (vecka 8) anordnas nytt prov.  
 
Rasutvecklingssektorn. 
RUS har haft ett distriktsmöte på Lidingö BK den 20 januari 2010. Minnesanteckningar 
finns på distriktets hemsida. 
 
Hundägarutbildningssektorn. 
Den prislista på utbildning som nämns i föregående protokoll ska sammanställas av nya 
styrelsens VU tillsammans med Ragnar Bergståhl. 
 
PR/Info 
Gunilla Bergendal föreslog att en enkel enkät ska läggas på hemsidan. Enkäten ska 
försöka utröna hur många av besökarna som har funktioner på lokalklubbarna, samt vilka 
funktioner. Dvs vår huvudmålgrupp.  
Förslag till enkät presenteras senare. 
 
AG Rallylydnad 
Maud Steinrud har informerat om att hon lämnat sina uppdrag i Nacka BK och även bytt 
klubbtillhörighet till Waxholms BK från 1 mars. Ny kontaktperson för distriktet på Nacka 
BK är Veronica Räntfors. 
 
- Organisationskonferensen. 
Lennart Larsson och Ragnar Bergståhl deltog samt Lennart Lindberg såsom ingående i 
FS valberedning. 
Ragnar Bergståhl informerade om konferensen, bl a om att rasklubbsstadgar 
diskuterades samt att Agria har ökat sponsorpengarna till SBK. Sponsring av samtliga 
SM-evenemang 2011 har dubblerats.  

 
 

5. Inkommande och utgående handlingar 
Kallelse till Studiefrämjandet i Stockholms Läns årsmöte den 15 april. Två personer ska 
anmälas, Malou Wallén och Lars Magnuson. 
Kallelse till Kongressen (Se punkt 9.)  
 
 
6. Styrelsehandlingar årsmöte 
Samtliga handlingar gicks igenom. Dagordning, röstlängd, valberedningens förslag, 
verksamhetsberättelse, budget, mål och inriktning samt stadgar med uppgift om namn 
och säte mm. Dessutom dokument för omedelbar justering. 
 
- Verksamhetsberättelse 
Skickades runt och skrevs under av styrelseledamöterna. Inger Larsson var inte 
närvarande, men får dokumentet för underskrift senare. 
 
- Ekonomi 
Distriktets avgift föreslås oförändrad. Gäller för samtliga medlemskategorier exklusive 
Ungdom. 
 
Fullmaktshandlingar för att teckna SBKs Stockholmsdistrikt finns kopierade för att 
undertecknas vid konstituerande styrelsemöte efter årsmötet av ordförande och kassör. 
 
- Mål och inriktning. 
Ragnar Bergståhl kommer att informera årsmötet om vilken förändring distriktets 
planerade målstyrning kan innebära. 
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- Övriga handlingar 
Thomas Knuutila har tillfrågats om att leda årsmötet.  
Styrelsen utsåg Gunilla Bergendal till sekreterare för årsmötet. 
 
Utdelning av priser till vandringspristagare kommer inte vid inledningen av mötet som 
tidigare år, utan som punkt 18. 
 
Uppdrogs till Sanna Lagerman att köpa blommor för utdelning till mötesordförande, 
avgående styrelseledamöter m fl.  
 
SSBK gratuleras till att nu vara Sveriges största lokalklubb.  
 
Ragnar Bergståhl informerade om att stadgarnas verkställighet är direkt efter det att de 
antagits på årsmöte och SBK FS lämnat sitt godkännande att gälla senast fr o m 2010 07 
01. Gäller även lokalklubbarna. 
 
 
7.  Budget 
Budgeten kompletteras med utfallet 2009 samt ses över ytterligare en gång. Lennart 
Larsson och Lotta Berntson ansvarar för detta. 
 
 
8. Sektorer/utskott/kommittéer 
Diskuterades hur distriktsstyrelsen på bästa möjliga sätt kan involvera sektorledarna i 
arbetet med organisationens förändringsprocess. Beslöts att kalla till ett arbets/idé-möte 
med styrelsen och sektorledarna onsdagen den 3 mars kl 18.30. Plats föreslogs SBK 
Stockholmsavdelningen. Samtliga närvarande tar kontakt med de sektorer som de är 
ansvariga för. 
 
 
9. Kongressen 2010-05-08/09 
Anmälningstiden går ut den 10 mars.  
Beslöts att utse Lennart Larsson, Malou Wallén och Lotta Berntson samt Ragnar 
Bergståhl som delegater.  
 
 
10. SM 2011 
SM-gruppen har haft ett möte som rapporteras på distriktets hemsida, under fliken 
Rapport från SM-gruppen.  
 
Organisationen är klar och organisationsschemat finns i rapporten. Som representant för 
distriktsstyrelsen nämns Ragnar Bergståhl. Till ny representant utsågs Lotta Berntson. 
 
Järfälla BK är utsedd som arrangerande lokalklubb för Stockholmsdistriktet. 
 
Agria är huvudsponsor med 50 000 kr samt hederspriser för 6 000 kronor. 
 
Nästa möte i SM-gruppen blir den 24 februari. 
 
 
11. Övriga frågor. 
Lennart Lindberg gratulerades till att ha blivit hedersmedlem i Stockholms Södra BK. 
 



 4 

Blommor är skickade till Inger Larsson på uppdrag av styrelsen. 
 
 
12. Nästa möte. 
Arbetsmöte med nuvarande sektorledare den 3 mars kl 18.30, SBK 
Stockholmsavdelningen. 
 
Styrelsen träffas kl 17.30 före årsmötet på SSBK den 17 mars, som börjar 19.00. 
 
 
13. Mötets avslutande. 
Ragnar Bergståhl avslutade mötet med en viss nostalgi och tackade ledamöterna för den 
tid som de samarbetat i styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunilla Bergendal              Ragnar Bergståhl 
Tf. sekreterare               Ordförande 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


