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Protokoll från styrelsemöte 

2010 06 16, kl 18.30 
Plats: Österåker BK 

Protokoll nr. 6 
 
 
Närvarande: Lennart Larsson, Lotta Berntson, Lorentz Ogebjer, Maud Steinrud, 

Lotta Ahlberg-Wennersten, Malou Wallén, Inger Larsson. 

Meddelat förhinder Lennart Lindberg och Lars Magnuson. 

Adjungerad: Gunilla Bergendal och Ragnar Bergståhl. 

Gäst: Anita Carstam, ordförande Österåker BK. Närvarande från punkt 1 till 11. 

 

 

1. Mötets öppnande 
     Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordningen 
     Dagordningen godkändes med tillägg punkt 12: Besvärsärende. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 
    Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Rapporter 
 

- Ekonomi 

Ekonomin är fortfarande god, resultatet är per den 15 juni 144.000 kr. 

 

Sektorer 

 

Agility: Ingen rapport. 
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HUS: En förfrågan har sänts ut till samtliga HUS ansvariga i distriktet, om 

hur många instruktörer det finns, och även andra frågor, som vad det finns 

för önskemål på ”morötter” för instruktörer/lärare, och fråga på övriga tankar 

från klubben. Inget svar har ännu inkommit. 

 

RUS: Ny utbildningsplan kommer den 1 juli 2010. 

 

TÄS: Tävlingarna för 2011 är nu inskickade. 

Det har gått ut en förfrågan till samtliga klubbar i distriktet, om vad det finns 

att tillgå när det gäller  tävlingsledare, tävlingssekreterare, och vilka 

som kan tänka sig att åka till andra klubbar. Det skall bli en aktuell lista för att 

sedan läggas ut på hemsidan. 

 

TJÄNSTEHUND: Ingen rapport. 

 

RALLYLYDNAD: Prova-på rallylydnad för instruktörer och lärare har ägt rum, 

två instruktörer från Stockholmsavdelningen deltog och var mycket nöjda. 

 

PR/INFO: Ragnar Bergståhl uppdaterar distriktets kontaktlista så det blir rätt 

namn och adress, till distriktets klubbstyrelser. 

Gunilla Bergendal presenterade en idé om att låta trycka upp vykort att sända 

ut till nyblivna valpägare om att välja Svenska Brukshundklubben Stockholms- 

distrikt, som det självklara valet för valpkurs. Gunilla Bergendal fick till uppgift 

att ta fram kostnad för detta, adresser till valpinnehavare finns att köpa från 

Jordbruksverket. 

Gunilla Bergendal kommer att omdisponera hemsidan under sommaren. 

 

KLUBBAR: Malou Wallén rapporterade att den 16 augusti skall ordförande 

från Mälarö BK, So-Su BK, Järfälla BK, Vällingby BK och Stockholmsavdelningen 

träffas för ett Miniordförande möte. 

 

Lotta Ahlberg-Wennersten inget att rapportera 

 

Lars Magnuson ej närvarande. 

 

ARBETSGRUPPER INOM STYRELSEN: De olika arbetsgrupperna redovisade sina 

respektive arbeten. Förslag om Stockholmsdistriktets vision, mål och värdeord 

antogs efter smärre justeringar, se bilaga 1. 

 

 



3 

 

 

 5. Inkommande och utgående handlingar 
     Inkommande post: Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Bruks- 

     hundklubben, gäller fr.o.m. 2010-05-07. 

     Inkommit protokoll från Stockholms Länsförbund för Krishanterings  

     förbundsmöte 2010. Beslut togs att betala medlemsavgiften 500:- för 

     kommande år. 

      

 

 6. Genomgång av hanteringsregler vid ekonomihantering 
      Beslut togs att anta de nyskrivna reglerna om ekonomihantering. 

 

 7. Hundens Dag 
     Gunilla Bergendal fick förfrågan från SBK kansliet, om vi kunde hjälpa till 

     på Hundens Dag den 18 juli, då det är kort varsel och semestrar meddelar   

     Gunilla Bergendal kansliet att vi ej kan vara behjälpliga med bemanning. 

 

 8. Planering av sektormöten 
     Sektoransvariga och skyddslicensansvarig Monica Holmgren kallas till 

     möte med styrelsen den 24 augusti kl. 19.00 på Stockholmsavdelningen. 

 

 9. SBK:s beslutsgång 
      Ragnar Bergståhl redogjorde för den nuvarande beslutsgången. 

 

10. Nya stadgarna 
       Stockholmsdistriktets nya stadgar är godkända, och träder i kraft fr.o.m 1 juli 2010. 

 

 

11. Övriga frågor bl.a protokollens utformning 
       Frågan om protokollens utformning läggs ned. 

       Beslut togs att numrera styrelseprotokollen. 

 

12. Besvärsärende 
       Besvärsskrivelse har inkommit från två medlemmar i distriktet, se bilaga 2. 

        Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Malou Wallén och Ragnar 

        Bergståhl att förbereda ärendet för vidare beslut av styrelsen. 

 

13. Nästa möte 
       Nästa möte är den 24 augusti kl. 18.30. Plats Stockholmsavdelningen. 

       Sektoransvariga kallade till kl. 19.00  
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14. Mötets avslutande 
       Ordförande Lennart Larsson önskade alla en trevlig sommar och avslutade 

       mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Larsson                                                                               Inger Larsson 

Ordförande                                                                                      Sekreterare 

 

 

 

 

 

 


