Protokoll från extra styrelsemöte
2010 09 30, kl 19.00
Plats: Stockholmsavdelningen
Protokoll nr 9.
Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntson, Lorentz Ogebjer, Lars
Magnuson.
Anmält förhinder: Inger Larsson, Maud Steinrud, Lotta Ahlberg-Wennersten, Lennart
Lindberg.
Adjungerad: Gunilla Bergendal.
Detta extra styrelsemöte föranleddes av att det planerade sektormötet blev inställt.
Eftersom styrelsen till antalet var beslutsmässig genomfördes detta möte.
Punkt 1. 118 700
Beslut. Stockholmsdistriktet förlänger abonnemanget på nummerupplysningstjänsten
118 700. Lennart Larsson har förhandlat fram ett förmånligt pris.
Punkt 2. Startpistol.
Beslut. Hasse Stiernas anhållan om inköp av startpistol godkändes. Startpistolen ska
användas för Tjänstehundssektorns verksamhet av Hasse Stierna och även förvaras
av honom. Om Stierna avgår från sektorn lämnas startpistolen till Stockholmsdistriktets styrelse.
Punkt 3. Regler för betalning av kurser.
Lotta Berntson föredrog ett förslag till nya regler för betalning av kursavgifter till
distriktets kursverksamhet.
Beslut. Enligt förslaget. Reglerna ska skickas till sektorerna av Lotta Berntson och
publiceras därefter på hemsidan.
Punkt 4. Sektorernas verksamhetsplaner.
Beslut. Sektorerna ska uppmanas att snarast möjligt, dock senast den 30 oktober,
skicka in sina förslag till målinriktade verksamhetsplaner till ordförande.
Till sektorernas hjälp ska power point-sidorna för PR/Infos och Rallylydnads olika
målbeskrivningar skickas ut till sektorerna. Även de sidor, som beskriver distriktets
övergripande mål, ska bifogas. Gunilla Bergendal översänder dessa snarast till
Lennart Larsson, som distribuerar till sektoransvariga.
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Punkt 5. Arbetsordning styrelse – sektorer.
Beslut. Malou Wallén föredrog en omarbetad skrivelse av ”Stockholmsdistriktets
arbetsordning i relation till sina sektorer”. Skrivelsen antogs och ska skickas ut till
sektorerna av Malou Wallén.
Punkt 6. Arbetsformer.
Beslut. De arbetsformer från 2008 som nu gäller, ska genomgås och eventuellt
omarbetas. Gunilla Bergendal distribuerar dessa till styrelsen.
Punkt 7. Höstmötet.
Beslut. Gunilla Bergendal producerar i samarbete med Lennart Larsson
inbjudan/kallelse med dagordning och röstlängd. Publiceras den 10 november.
Höstmötet kommer att hållas på Stockholm Södra BK den 17 november.
Punkt 8. Föreläsare på höstmötet.
Beslut. Ingrid Tapper bjuds in för att hålla föredrag om det problemhundsprojekt som
genomförts i Botkyrka. Även Björn Tapper bjuds in. Gunilla Bergendal kontaktar
Ingrid Tapper.
Punkt 9. Inventarier.
Beslut. De inventarier som ägs av distriktet ska föras upp på en inventarieförteckning
och märkas. Exempel på inventarier: bildkanon, laptop (från Ragnar Bergståhl),
startpistol mm.

Lennart Larsson tackade för det improviserade och effektiva mötet.

Lennart Larsson
Ordförande

Gunilla Bergendal
Vid protokollet
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