Protokoll höstmöte SBK Stockholmsdistriktet
Plats:

SBK Stockholmsavdelningen

Tidpunkt:

2017-11-07, kl. 19:00

Närvarande
klubbar:

Danderyd Täby BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen,
Solna-Sundbyberg BK, Tyresö BK, Waxholm BK, Vällingby BK och
Österåkers BK.

Närvarande från
styrelsen.

Ann Carlson, Lennart Larsson och Lars Magnuson.

Närvarande
raskklubbar

AFBV, Svenska Australian Cattledog Klubben och
Riesenschnauzerklubben.

Kvällen inleddes med att Staffan Nordin gav historiska tillbakablickar på SBK:s 100-åriga liv
och leverne med tonvikt på Stockholmsdistriktet med dess 13 klubbar. Det var en spännande
och intressant föreläsning som gavs. Staffan avslutade sitt föredrag med att uppmana
samtliga klubbombud att i någon form se till att klubbhistorien vårdas och bevaras med allt
vad det innebär. Mötet framförde ett stort tack till Staffan för allt det arbete som nedlagts.

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Röstlängden fastställdes till 31 av 52 röster. Antal deltagare på höstmötet var 25 personer.

2. Val av två justerare, tillika rösträknare att justera dagens protokoll
Som justerare valdes Annika Hamilton, Waxholm BK och Lars Broberg, SBK Stockholmsavdelningen.

3. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och
av personer enligt § 7 moment 6.
Höstmötet beslutade att närvarande rasklubbar har närvaro- och yttranderätt under
höstmötet.

4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Beslöts att höstmötet blivit utlyst stadgeenligt; dels på hemsidan och dels via mail.

5. Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare
Som mötesordförande valdes styrelsens ordförande Lennart Larsson och styrelsens val av
sekreterare var Ann Carlson.
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6. Fastställande av dagordning
Höstmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen med den ändringen att under
punkten Övriga frågor lägga till: 8.1) Skrivelse från polisen och 8.2) Nomineringar till
förbundsstyrelsen.

7. Rapporter
1.1. Ekonomi
− Ordföranden rapporterade att ekonomin är i balans. Distriktets revisor Lars Broberg
berättade också att en löpande granskning av räkenskaperna har gjorts till och med
oktober. Likviditeten är god och räkenskaperna befanns vara i god ordning. Dock
konstaterades att det var stora avvikelser mot den budget som togs av årsmötet
2018. Ordföranden förklarade att avvikelserna bland annat beror på att flera av de
aktiviteter som planerades i 2018 års budget ej genomförts.
Revisor Lars Broberg önskade också att styrelsen till årsmötet redovisar ekonomin i
ett separat dokument där bland annat skriftliga kommentarer och förklaringar ges till
de större budgetavvikelserna.

1.2. Sektorer
1.2.1. Agility
Finns förnärvarande ingen sektorsansvarig.
− Inget att rapportera.
1.2.2. HUS
Sektorsansvarig är Annika Hamilton. Kontaktperson är Jill Mellström.
− Två nya medlemmar har tillkommit in HUS-sektorn och det är Karin Larsson SoSuBK
och Anne-Marie Folkesson SSBK, Anki Lindholm har flyttat från distriktet och lämnat
sektorn. Malou Wallén och Lottie Gerdlind avser att lämna sektorn.
− En grundmodul är genomförd under våren och en instruktörsutbildning allmänlydnad
genomförd med nytt upplägg under sommaren.
− Två allmänlydnadslärare klara under hösten.
− En lärare grundmodul är under utbildning.
− En instruktörsutbildning i specialsök planeras i Åkersberga, Lärare Lottie Gerdlind.
− En instruktörsutbildning specialsök genomförs i Sörmland med Anki Lindblom och vi
får kursavgifterna som ersättning för kostnaden för hennes lärarutbildning.
−

Instruktörsutbildning i bruks- och tävlingslydnad har startat under hösten.

− Två KUL-möten har genomförts under året.
− En deltagare från HUS sektorn på centrala D-HUS konferensen.
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− En instruktörsutveckling i allmänlydnad har genomförts med Jessica Johansson.
− Det pågår revideringsarbete kring instruktörsutbildningarna på central nivå. Sektorn
räknar med att kunna starta en ny allmänlydnadsinstruktör under vintern – våren
2019.
1.2.3. PR/INFO
Sektorsansvarig är Anne-Christin Stareborn.
− Den löpande uppdateringen av hemsidan handläggs enligt plan.
− Ansvaret för Solvalla Husdjurshelg har övergått från Stockholmsdistriktet till SBK
centralt.
1.2.4. Rallylydnad
Sektorsansvarig är Lottie Gerdlind. Kontaktperson är Jill Mellström, Österåkers BK.
− Inget att rapportera.
1.2.5. RUS
Sektorsansvarig är Maria Camstedt och Anna Löfblad. Kontaktperson är Anna Löfblad,
Värmdö BK.
− Sektorn planerar att i januari 2019 ha en uppdateringsdag på Värmdö BK då
verksamma funktionärer träffas och uppdateras på MH och MT.
1.2.6. Patrullhund
Sektorsansvarig är Susanne Hedlund, Värmdö BK. Kontaktperson är Lennart Larsson, SBK
Stockholmsavdelningen
− SM-deltagande, Stockholmsdistriktets Anna Löfblad med Hedeforsens Äce och
Caroline Nilsson med Turbotikens Bärs.
− Sektorn har genomfört ett certprov.
− Nya provledare och kontrollanter har utbildats under året.
− Anlagstest genomfört.
1.2.7. Räddning
Sektorsansvarig är Olivia Jonsson. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK.
− Stockholmsdistriktet har fått en ny sektorsansvarig; Olivia Jonsson från UpplandsVäsby BK. Hans Stierna kommer att fortsätta som ansvarig för sjöräddningshundarna.
− Stockholmsdistriktets Mia Lindblom med Bardlands Prins Putte tog guld och Olivia
Jonsson med Kopets chocolate Energy tog brons i årets upplaga av Bruks- SM.

1.2.8. TÄS
Sektorsansvarig är Lotta Wiklander. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK.

3

− Ann Carlson Informerade om den nya skyddslicensgruppen som började sitt arbete i
juni. Gruppen består av Camilla Berg som sammankallande, Jill Mellström och Marcus
Fant. Gruppens kontaktuppgifter finns på distriktets hemsida.
− Träning för SM-kvalade ekipage, i samarbete med funktionärer från olika lokalklubbar
inom distriktet, genomfördes den 12/8 på SoSu BK.
− I SM 2018 deltog från Stockholmsdistriktet 13 ekipage i lydnad, 6 ekipage i bruks och
1 ekipage i IPO.
− 2019 års tävlingar är fastlagda och inlagda i programmet SBK tävling.
− Konferens för tävlingsledare och lydnadsdomare äger rum den 25 november på SoSu
BK.
− Tävlingssekreterarutbildning planeras att starta i november 2018.
− Tävlingsledarutbildning i lydnad planeras startas i januari 2019.
− Domarutbildning i bruks planeras starta i januari 2019.

8. Övriga frågor
8.1 Skrivelse från polisen
Rapporterades att polisen via mail kontaktat ordförandena i distriktets olika lokalklubbar
angående sitt behov av fodervärdar. I mailet skriver de att de gärna vill samarbeta med
distriktets lokalklubbar för att kunna komma i kontakt med intresserade som vill ta hand om
valpar i egenskap av fodervärd. Till protokollet noterades att samarbete redan inletts mellan
några geografiskt närbelägna klubbar i frågan med syfte att ha ett möte med polisen.
8.2 Skrivelse från valberedningen centralt, förbundsnivå
Ordförande förklarade hur klubbarna skall gå tillväga om man vill nominera någon till
förbundsstyrelsen med anledning av det mail som utsänts av SBK centralt.

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

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

__________________________
Ann Carlson
Sekreterare

____________________________
Annika Hamilton
Justerare

____________________________
Lars Broberg
Justerare
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