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Protokoll vå rmo te SBK 

Plats: Vällingby BK 

Tidpunkt: 2019-05-02, kl. 19:00 

Närvarande 
klubbar: 

Järfälla BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna-Sundbybergs BK, Stockholms 
södra BK, Tyresö BK, Waxholm BK och Vällingby BK. 

Närvarande från 
styrelsen. 

Ann Carlson, Lennart Larsson och Jill Mellström. 

Närvarande 
raskklubbar 

Svenska Rottweiler klubben. 

 

 

1. Mötets öppnande och presentation av deltagarna på mötet. 

− distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

2. Fastställande av röstlängd. 

− röstlängden fastställdes till åtta klubbar och 32 av 52 möjliga röster. 

3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

− vårmötet ansågs blivit stadgeenligt utlyst på hemsidan och via mejl till alla klubbar i 

god tid. 

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. Val av justerare tillika rösträknare Som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet 

− som justerare valde vårmötet, Lars Magnusson Nacka BK och Catharina Jansson 

Tyresö BK. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och 

av personer enligt § 7 moment 6. 

− vårmötet beslutade att rasklubbar har närvaro och yttranderätt under vårmötet. 
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7. Fastställande av dagordning. 

− vårmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen med tillägg under 

övriga frågor från Mälarö BK och TÄS. 

8. Rapporter 

1.1. Ekonomi 

− Ekonomin är fortfarande god. Kurskostnader kommer senare i år.  

− Ingen distriktsavgift tas ut av klubbarna i år. 

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. 

− Sektorn har haft KUL-möte i studiefrämjandets nya lokaler i Nacka och 17 personer 

deltog på mötet. 

−  Annika informerade om att instruktörerna kommer att tillgång till SBK databas för 

instruktörer 

1.2.3. PR/INFO 

Sektorsansvarig är Anne-Christin Stareborn.  

− Löpande uppdatering av hemsidan.  

1.2.4. Rallylydnad 

Sektorsansvarig är Åsa Grunden. Kontaktperson är Jill Mellström, Österåkers BK. 

− Ny sektorsansvarig i rallysektorn är Åsa Grunden från Värmdö BK. 

− sektorn planerar ett rallymöte med ansvariga för klubbarnas rallysektorer. För att 

skapa ett större engagemang för rallyn och man vill göra det till en folksport. 

− sektorn planerar även ett evenemang för alla rallyintresserade till hösten, ett 

evenemang för att träffas och ha roligt ihop. 

1.2.5. RUS  

Sektorsansvarig är Lars Magnusson Nacka BK. 

− Sektorn har fått en sektorsansvarig, Lars Magnusson Nacka BK. 
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1.2.6. Patrullhund 

Sektorsansvarig är Susanne Hedlund, Värmdö BK. Kontaktperson är Lennart Larsson, SBK 

Stockholmsavdelningen. 

− Patrullhundskurs med internatupplägg är under genomförande. 

1.2.7. Räddning 

Sektorsansvarig är Olivia Jonsson. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK. 

− Inget nytt att rapportera 

1.2.8. TÄS 

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

− sektorn har en utbildning av tävlingsledare lydnad som pågår förnärvarande. 

− sektorn har en utbildning av domare i bruks som pågår förnärvarande. 

− den 12 juni är det möte med klubbarna för planering av 2020 års tävlingar. 

− den 28 maj har sektorn ett möte angående regelrevidering. 

− sektorn planerar en utbildning av skyddsfiguranter. 

9. Kongresshandlingar 

− distriktets styrelse ville veta klubbarnas mening angående kongresshandlingarna. 

Ordförande Lennart Larsson gick igenom verksamhetsberättelse, förbundsstyrelsens 

och valberedningens förslag samt ekonomi och motioner som lämnats in.  

Efter genomgång av handlingarna kom vi fram till distriktets ståndpunkt.  

10. SBK information 

− tanken med denna punkt är att på våra medlemsmöten informera klubbarna om 

nyheter från SBK centralt och förbundsstyrelsen för att hålla klubbarna uppdaterade.  

10. Övriga frågor 

− TÄS sektorsansvarig Lotta Wiklander kom senare under mötet, därför är punkten 

flyttad till övriga frågor. Men redovisas under punkten åtta, rapporter från 

sektorerna. 

− Mälarö BK hade en fråga angående DM i Rally, tyvärr kommer det inte att bli något 

DM i rally i år men man planerar ett DM till 2020. 

11. Mötets avslutande 

− mötet avslutades klockan 21:00 och mötesordförande Lennart Larsson tackade för 

visat intresse. 
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____________________________ 
Lennart Larsson 
Ordförande 

 
 

____________________________ 
Ann Carlson 
Sekreterare 

 
 
 
 

 
____________________________ 
Lars Magnusson 
Justerare 

 
 
 

 
 
 
____________________________ 
Catharina Jansson 
Justerare 

 


