Protokoll från styrelsemöte
2010 11 29, kl 18.30
Plats: Stockholmsavdelningen
Protokoll nr 11.

Närvarande: Lennart Larsson (meddelat sen ankomst), Malou Wallén, Lorentz
Ogebjer, Lotta Berntson, Lennart Lindberg, Maud Steinrud, Lars Magnusson,
Lotta Ahlberg-Wennersten.
Anmält förhinder: Inger Larsson, Gunilla Bergendal.

1. Mötets öppnande
Pga. att ordförande Lennart Larsson meddelat sig bli kraftigt försenad
öppnade Vice Ordförande Malou Wallén mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg förtjänsttecken under punkt 5
inkommande post och punkt 6 fick benämningen beslutspunkter.

3. Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 10 godkändes och lades till handlingarna.

4. Rapporter.
Ekonomi:
Ekonomin är fortsatt god.
D-HUS:
En aktivitetskalender skall startas upp i början av nästa år. En idé bytardag
genomförd. Ett möte med representanter från klubbarna gällande remiss

utbildningsgång genomförd. Plan finns att försöka få ett möte med
distriktets lärare under första kvartalet 2011. D-HUS har skaffat en egen
mailadress som kontrolleras måndag-fredag. Mailadressen är
utb.sbksthlm@gmail.com.
TÄS:
Genomgång av målplan sker 16/12. Teoretiskt prov genomfört på de som
gått tävlingsledarutbildningen. En tävlingsledarkonferens i två steg
planeras. 2 domare har deltagit på referensdomarkonferens.
Rally:
Arbetar på att sammanställa budget och årsmöteshandlingar.
Tjänstehund:
Genomfört inträdesprov till ny räddningshundskurs, 13 ekipage godkända.
Klubbar:
Norrortsklubbarnas representanter genomfört ett första mini möte som
utföll bra. Ny träff kommer att ske i februari på Lidingö BK. Ett bra förslag
framkom ang. teori via nätet. Lotta Ahlberg Wennersten fick i uppdrag att
be Henrik Öberg ÖBK forska vidare samt ta kontakt med centrala
utbildningsutskottet vad som finns där.
Söderortsklubbarna kommer att ha ett första mini möte under
januari/februari 2011.
Arbetsgrupper inom styrelsen:
Beslutade att styrdokument för SBK Stockholmsdistrikt daterat 2010-11-29
punkt 1-4 skall ersätta styrelsedokument från 2008. Uppdrogs till
arbetsgruppen att arbeta vidare med punkterna 5-7 i styrdokumentet.

5. Inkommande och utgående handlingar.
- Ansökan om förtjänsttecken från Stockholmsavdelningen inkommit och
undertecknades. Handlingarna sänds till Förbundsstyrelsen.
- Beslutade att ordförande Lennart Larsson tillsammans med Lorentz
Ogebjer utformar en skrivelse till Förbundsstyrelsen gällande att
information måste delges distriktsstyrelserna vid anmälningar.

6. Beslutspunkter
a) Beslutade att rekommendera Maud Steinrud som avtalsinstruktör.
Punkten justerades omedelbart.

b) Styrelsen informerades om VU Beslut 2010-11-18 om att distriktet ej
kan stå för den ALU utbildning som Inga-Lill Svahn och Olle Bernhardtz
själva planerat att genomföra, då distriktet redan har en ALU utbildning
inplanerad att starta 2011. D-HUS fick i uppdrag att meddela Inga-Lill
Svahn och Olle Bernhardtz att om de vill genomföra ”sin” utbildning får den
gå i någon av klubbarna Nacka eller Tyresö regi.
c) Information om VU Beslut 2010-11-18 att vid alla instruktörsutbildningar
arrangerade av lokalklubb skall distriktet utse två examinatorer för att
säkerställa kvaliteten i utbildningarna. Uppdrogs till D-HUS att informera
lokalklubbarna om detta.
d) Beslutade att avslå D-HUS förfrågan om tillgång att titta på distriktets
konto för kontroll av inbetalningar vid olika D-HUS arrangemang.
e) Beslutade att ge D-HUS klartecken att undersöka olika möjligheter att
utnyttja redan existerande SBK anmälningsförfaranden via nätet för
anmälan även till D-HUS arrangemang. Offert får begäras in.
f) Beslutade att Lennart Larsson kontaktar kansliet gällande att post till de
olika sektorerna sänds direkt till sektorsansvariga, samtidigt meddelas
kansliet att post till D-HUS skall ske till nya mailadressen (se punkt 4
ovan).
g) Beslutade att D-HUS vid varje tillfälle skriver avtal med de lärare som
anlitas vid instruktörsutbildningar anordnade av distriktet.
h) Beslutade att godkänna dokumentet ”Rapportering mellan
hundägarutbildningssektorn och distriktsstyrelse” med tillägg i tredje
stycket ”verifikation skall besvaras inom en vecka”.
i) Beslutade att återremittera skrivelse från D-HUS gällande ”riktlinjer för
lärare inom distriktet” för omarbetning.
j) Beslutade att återremittera skrivelse från D-HUS gällande ”outbildade
som instruktörer” för omarbetning.
k) Beslutade att uppdra till D-HUS att upprätta dokument ”arvoden för
lärare och examinatorer inom distriktet”.
l) Beslutade att uppdra till D-HUS att upprätta dokument ”avtal mellan
lärare och distrikt” vid utbildningar inom distriktet. I detta dokument skall
klart framgå vem som utser examinatorer vid av distriktet arrangerade
instruktörsutbildningar och vem som utser examinatorer vid av lokalklubb
arrangerade instruktörsutbildningar.
m) Beslutade att kommande organisationskonferens i januari 2011
representeras av Lennart Larsson och Malou Wallén.

7 Övriga frågor
D-HUS informerade om att en inbetalning från Studiefrämjandet kommer.

8. Nästa möte
Nästa möte den 10 december kl. 18.30 på restaurang Mårten Trotzig.
Därefter kommande möte 10 januari kl. 18.30 på Stockholmsavdelningen.

9. Mötets avslutande
Vice Ordförande Malou Wallén tackade för visat intresse och avslutade
mötet.

Malou Wallén
Vice Ordförande

Lotta Ahlberg Wennersten
Vice Sekreterare

