
 
 

Protokoll	styrelsemöte	SBK	

Plats: Solna-Sundbybergs BK 

Tidpunkt: 2019-06-12 kl. 18:30 

Protokoll nr: 4 

Närvarande: Ann Carlson, Lennart Larsson, Anna Lindstedt, Anna Löfblad, Katarina 
Nyman och Jill Mellström. 

Anmält förhinder: Ulrika Norell 

1. Mötets	öppnande		
- Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet.  

2. Godkännande	av	dagordningen	
- Styrelsen beslutade att fastställa den förelagda dagordningen. 

3. Val	av	justerare,	hela	styrelsen	inom	48	timmar	

4. Föregående	protokoll	och	bevakningslista	
-  Protokollet är justerat men ej påskrivet. 

5. Ekonomi	
- kassören rapporterade att ekonomin är i balans. 

6. Rapporter	sektorer	

6.1. Agility	
Sektorsansvarig: Ingen ansvarig.    

Kontaktperson: Vakant 

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 

6.2. HUS	
Sektorsansvarig: Annika Hamilton 

Kontaktperson: Jill Mellström 

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 
 



 
 
6.3. PR/INFO	
Sektorsansvarig: Anne-Christin Stareborn.  

- Hemsidan uppdateras regelbundet. 

6.4. Rallylydnad	
Sektorsansvarig: Åsa Grundén 

Kontaktperson: Jill Mellström 

- Distriktet har fått en ny ansvarig för rallysektorn, Åsa Grundén från Värmdö BK och 
som ledamot i sektorn är Irma Larsson Purins från Värmdö BK. 

- Sektorn har startat arbetet med aktuella funktionärslistor och utbildning av dessa.  
- En rallyträff för distriktets klubbar har anordnats, det var 9 anmälda klubbar och 15 

personer från 8 klubbar kom. Det finns ett uppdämt behov av inspiration och 
samarbete mellan klubbarna, de upplever en nedgång i intresset för rallyn och 
behöver få energi från varandra.  
 

6.5. RUS	
Sektorsansvarig: Lars Magnusson 

Kontaktperson: Anna Löfblad  

- Distriktet planerar att hålla en uppdatering för MH figuranter till de som önskar. Även 
lämpligt för figuranter som tjänstgjort men känner att man vill ha en ytterligare 
genomgång och till de som har utbildats men ej varit aktiva än. 

6.6. Patrullhund	
Sektorsansvarig: Susanne Hedlund 

Kontaktperson: Lennart Larsson 

- Internatkursen som är på tre tillfällen kommer att ha sin avslutande vecka till hösten. 

6.7. Räddning	
Sektorsansvarig: Olivia Jonsson 

Kontaktperson: Ann Carlson 

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 

 

 

 



 
 
6.8. TÄS	
Sektorsansvarig: Lotta Wiklander 

Kontaktperson: Ann Carlson 

- Planerat tävlingar inför 2020 och avstämning med andra distrikt och rasklubbar. 
- Fördelat domaruppdragen inom distriktet. 
- Sektorn har arrangerat ett träningstillfälle för SM-ekipage på Järfälla BK.  
- Sektorn planerar en lydnadskonferens till hösten. 
- TÄS planerar ett nytt möte i augusti angående regelrevideringen för lydnad och 

bruks.  

7. VU-rapport	
- Inga rapporter. 

8. Inkommande	och	utgående	handlingar	
- Inkommande handling från kursdeltagare och instruktör från pågående 

patrullhundskurs. Några elever anser att det förekommit kränkande behandling av 
elever under Patrullhunds utbildningen på Myttinge. De vill med skrivelsen indikera 
på vikten av kvalitetssäkring av verksamheten och få upprättelse.  Samt verka för att 
detta inte ska ske med andra elever inom försvarsmakten, hemvärnet och/eller i 
SBK:s regi. 
 

9. Arbetsgrupper	inom	styrelsen	
- Hela styrelsen hjälper till att uppdatera hemsidan, gå igenom hemsidan för att se vad 

som är inaktuell information och inte behöver vara kvar på hemsidan. Detta skall tas 
upp vid nästa styrelsemöte. 

- Distriktet planerar ett ordförandemöte till hösten. 
 

10. 	Nytt	från	förbundsstyrelsen	
- Ingen nytt att rapportera. 

11. Övriga	frågor	
- Inga övriga frågor. 

12. Nästa	möte	
- Den 14 augusti 



 
 
13. Mötets	avslutande	
- Mötet avslutades 21:00 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Lennart Larsson 
Ordförande 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Ann Carlson 
Sekreterare 

 


