Protokoll hö stmö te SBK
Plats:

SBK Stockholmsavdelningen

Tidpunkt:

2017-11-15, klockan 19:00

Närvarande
klubbar:

Danderyd Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK
Stockholmsavdelningen, Solna-Sundbybergs BK, Tyresö BK, Waxholm
BK och Österåkers BK.

Närvarande från
styrelsen.

Ann Carlson, Lennart Larsson, Lars Magnusson, Jill Mellström, Katarina
Nyman, Anne-Christine Stareborn, Anita Weinius och Hanna
Westerberg.

Närvarande
raskklubbar

AfBv, Svenska Australia shepherdklubben, Svenska Boxerklubben,
Svenska Collieklubben, Rottweilerklubben Östra LO och Vit Herdehund
klubben.

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
− Röstlängden fastställdes till 40 röster av 54 möjliga.

2. Val av två justerare-tillika rösträknare-justera dagens protokoll
Som justerare valdes Emma Sandfjord SoSu BK och Bo Karlsson Svenska collie klubben.

3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Höstmötet ansågs blivit stadgeenligt utlyst på hemsidan och via mail till alla klubbar.

4. Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare
Som mötesordförande valdes styrelsens ordförande Lennart Larsson och styrelsens val av
sekreterare var Ann Carlson.

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan tillägg.

6. Rapporter
1.1. Ekonomi
− Ekonomin är fortsatt god. Katarina Nyman gick igenom resultat och balansrapport.
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1.2. Sektorer
1.2.1. Agility
Finns förnärvarande ingen sektorsansvarig.
− Lennart Larsson tog upp att SBK centralt söker en agility ansvarig, även distriktet
söker en ansvarig för agilityn. Lennart betonade vikten av att det finns en ansvarig för
sektorn.
1.2.2. HUS
Sektorsansvarig är Annika Hamilton. Kontaktperson är Jill Mellström.
Sektorn har:
− Planerat en instruktörsutbildning i bruks- och tävlingslydnad som skulle startat i
november 2017. Men blev tyvärr inställd pga. för få anmälningar.
− Anordnat en KUL-träff på Nacka BK
− Haft en Instruktörsutveckling problemlösning med Lotta Nilsdotter under hösten.
− Skapat en utvärderingsenkät för instruktörsutbildningar i enkätverktyg för enklare
hantering av HUS. Studiefrämjandets verktyg användes. Enkäter via mail till deltagare
och möjligheter till sammanställda rapporter till HUS. Har inte hunnits med, men
ligger i planen.
− Startat en grundmodul under hösten.
− Startat en instruktörsutveckling ”läsa hund” med Tobias Gustavsson har genomförts
under hösten.
− Två lärare i specialsök under utbildning från vårt distrikt.
− Jill Mellström informerade om hur höstkonferensen hade genomförts. Klubbarna fick
diskutera problem och lösningar till dessa. Klubbarna hade uppskattat och tyckt det
var en trevlig konferens med många bra förslag och lösningarna på olika problem
som klubbarna ställs inför. Hela konferensmaterial har skickat ut till klubbarna.
1.2.3. PR/INFO
Sektorsansvarig är Anne-Christin Stareborn.
− Löpande uppdatering av hemsidan.
− Anne-Christine presenterade SBK:s nya logga och berättade att det finns möjlighet
att beställa kläder med logga från kansliet.
1.2.4. Rallylydnad
Sektorsansvarig är Lottie Gerdlind. Kontaktperson är Jill Mellström, Österåkers BK.
− Ingen rapport.
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1.2.5. RUS
Sektorsansvarig är Maria Camstedt och Anna Löfblad. Kontaktperson är Lars Magnusson,
Nacka BK.
Sektorsansvariga kunde ej närvara vid mötet men hade skickat en rapport om vad som är på
gång i RUS sektor:
Sektorn har:
− Lagt störst fokus på att utröna vad det är som skall göras och vad som gjorts tidigare.
Det finns ett stort behov av funktionärer i distriktet och sektorn håller på att
inventera dessa.
− Planerat att i februari ha en heldag för funktionärer i uppdatering och
utbildningssyfte, det planeras också en kväll för ras- och lokalklubbar.
− även deltagit på ras/ruskonferensen i början på november med tema samarbete.
1.2.6. Patrullhund
Sektoransvarig är Susanne Hedlund, Värmdö BK. Kontaktperson är Ann Carlson, SolnaSundbybergs BK.
Sektorn har:
− startat upp två stycken patrullhundsutbildningar.
− Stockholms distriktet kurschef och instruktör Maria Hellström och Sussi Hedlund har
en pthutb med leverans till Södertörnsgruppen.
− Certifieringsprov planerat till april 2018.
− Sektorn har haft två elever, Piia Nora och Lotta Lindahl med på Hundtjänstskolan.
− Arrangerat en ”Prova på dag” i september på Solna-Sundbyberg BK.
− Planerat och rapporterat till Fm ombudet om 2018 års Patrullhundutbildningar.
− Informerat om att Solna-Sundbyberg BK har anmält intresse för att starta utbildning
med Thomas Lamrell som Kurschef.
− För avsikt att delta på SBK:s konferens för patrullhund den 25–26 november.
1.2.7. Räddning
Sektorsansvarig är Hans Stierna. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK.
Sektorn har:
− Genomfört delprov 3 för våra två ”sjökursare” och de blev bägge godkända.
− Genomfört slutprov/certifikatprov för de tre kursekipage som siktar på att ingå i
MSB:s internationella sök- och räddningsstyrka (SWIFT USAR). Samtliga tre ekipage
blev godkända. Därmed är samtliga våra fyra kursekipage i den delen av
räddningshundkursen godkända.
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− Genomfört slutprov/certifikatprov för våra två sjökursare och de blev godkända.
Därmed är vår kombinerade räddningshund- och sjöräddningshundkurs avslutad
efter två års lång utbildning som startade hösten 2015.
− Den 14 oktober genomfört funktionskontroll för två av våra tidigare certifierade
sjöräddningshundekipage och bägge blev godkända.
1.2.8. TÄS
Sektorsansvarig är Lotta Wiklander. Kontaktperson är Anita Weinius. Lidingö BK.
Sektorn har:
− Alla tävlingar klara för nästa år.
− Avslutat en tävlingsledarutbildning i bruks, fem stycken är godkända teoretiskt,
återstår de praktiska proven.
− Uppmärksammat samtliga DM, SM och NOM ekipage och distriktet har också varit på
plats vid samtliga prisutdelningar på DM.
− Utsett DM mästare i lydnad blev Susy Tvärnstedt.
− Utsett DM mästare spår Susan Manhold.
− Tyvärr blev det inga DM mästare i Sök, skydd och IPO.

7. SBK 100 år
− Anne-Christine Stareborn gick igenom planerna för SBK 100 år. Starten går av stapeln
på Happy Dog på Arlanda den 31 december. Avslut för året blir på Stora Stockholm.
− Fråga från distriktsstyrelsen om man tycker att distriktet skall sponsra klubbarna
ekonomisk till kongressen 2018. De flesta på mötet verkar positiva till att distriktet
hjälper till ekonomiskt. Styrelsen lovade att återkomma när mer information finns
tillgänglig.

8. Motion
− Stockholms södra BK föreslår att det skall införas en träningslicens. Stockholms södra
BK föreslår att SBK inför en träningslicens med två nivåer. Detta möjliggör att
ekipagen/föraren får träna på de klubbar som tillhör träningslicensens nivå.
Distriktsstyrelsen yrkade på avslag på motion med följande motivering:
− Inkomsterna från licensen kommer inte gå till de klubbar som det berör. För att hålla
planer och klubbhus i gott skick, krävs det underhåll och omvårdnad vilket i slutändan
är lika med ekonomi och arbetsinsatser.
− Det kommer vara ett system som rimligtvis blir dyrt att underhålla och administrera.
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− Oklart hur licensinnehavaren skall ha möjlighet att avbryta planerade eller pågående
aktiviteter på klubben de besöker.
− Man är också orolig för att den så kallade licensen kommer att missbrukas av vissa
grupper istället för att lösa gängse medlemskap i flera klubbar.
Mötet beslutade att avslå motionen!

9. övriga frågor
− Fråga från Mälar BK, om att förenkla redovisningen för kassörerna i distriktets
klubbar med ett internetbaserat bokföringsprogram.
− Svenska Australia shepherdklubben frågade om möjligheten att hyra klubbstuga och
plan för "mentaldag" (temadag om mentalitet samt extriörbeskrivning) i april 2018.
Samt öppen förfrågan om möjlighet att hyra det samma för eventuella kommande
arrangemang.

10. Mötets avslutande
− Mötet avslutades klockan 21:00 och mötesordförande Lennart Larsson tackade för
visat intresse.

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

____________________________
Emma Sandfjord
Justerare

____________________________
Bo Karlsson
Justerare
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