Protokoll höstmöte SBK Stockholmsdistriktet
Plats:

SBK Stockholmsavdelningen

Tidpunkt:

2019-11-06, kl. 19:00

Närvarande
klubbar:

Järfälla BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, SolnaSundbybergs BK, Stockholms södra BK, Tyresö BK, Vällingby BK och
Värmdö BK.

Närvarande från
styrelsen.

Ann Carlson, Lennart Larsson, Anna Löfblad och Ulrika Norell.

Närvarande
raskklubbar

AFBV.

1. Mötets öppnande och presentation av deltagarna
- Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2. Fastställande av röstlängd
- Antal deltagare på höstmötet fastställdes till 21.

3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
- Beslöts att höstmötet blivit utlyst stadgeenligt; dels på hemsidan dels via mejl.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare att justera dagens protokoll
- Som justerare valdes Anne-Marie Folkesson, Stockholms södra BK och Susanne
Vikström Mälarö BK.

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

6. 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.
- Valberedningen representerades av Anne-Marie Folkesson och Lars Broberg.
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7. Fastställande av dagordning
- Höstmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen med den ändringen
att lägga till punkt 10 med SBK information.

8. Rapporter
• Ekonomi
- Ordföranden rapporterade att likviditeten är god och ekonomin är i balans.
•

Agility
Finns förnärvarande ingen sektorsansvarig.

- Statuterna för distriktets årliga vandringspris för bästa agilityekipage, skall läggas ut
på distriktets hemsida.
•

HUS
Sektorsansvarig är Annika Hamilton. Kontaktperson är Jill Mellström Österåkers BK.

- Det planeras två KUL-möten som skall hållas på både norra och södra sidan av
distriktet.
-

Sektorn planerar en instruktörsutbildning med start i januari 2020.

- Lärarevent i Nora, fyra lärare från Stockholmsdistriktet kommer närvara.
•

PR/INFO
Sektorsansvarig är Anne-Christin Stareborn.

- Den löpande uppdateringen av hemsidan handläggs enligt plan.
•

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

-

Sektorn var representerade vid Solvalla Husdjurs helg.
Sektorn har informerat klubbarna om den nya regelrevideringen.
En tävlingssekreterarutbildning har genomförts i distriktet.
Sektorn har genomfört ett informationsmöte med klubbarna, för att se vad sektorn
kan bidra med.

•

RUS
Sektorsansvarig är Lars Magnusson. Kontaktperson är Anna Löfblad, Värmdö BK.

- Sektorn uppmanar klubbarna att kontakta sektorn för information om utbildning av
funktionärer till MH och MT.
- Sektorsansvarig Lars Magnusson kommer att delta på RAS-RUS konferensen 9–10
november.
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- Utskick till klubbarna angående utbildning av funktionärer fick mycket dålig respons
bara tre svar från tretton klubbar.
•

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

- Sektorn har genomfört ett slutprov och kommer att genomföra ytterligare ett prov
helgen 9–10 november.
•

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

- Sektorn har genomfört två informationsträffar där det har deltagit totalt 25 personer
på dessa träffar.
- Det kommer att genomföras ett inträdesprov för de som är intresserade av att gå
vidare för utbildning.
- Sektorn har fått en inflyttad räddningsinstruktör till Stockholmsdistriktet.
•

TÄS
Sektorsansvarig är Lotta Wiklander. Kontaktperson är Ann Carlson, SolnaSundbybergs BK.

Träning för SM-kvalade ekipage, i samarbete med funktionärer från olika lokalklubbar
inom distriktet, genomfördes den 12/8 på Järfälla BK.
- En konferens för lydnadsdomare kommer äga rum den 25 november i Haninge.
- Flera klubbar ville att DM spår skall hållas på våren istället för på hösten, styrelsen
lovade att skicka vidare informationen till TÄS.
-

9. Valberedningen, val av ny ledamot till valberedningen.
- Mats Johansson från Värmdö BK blev invald som ny ordinarie ledamot i
valberedningen, på en tid av ett år.
- Valberedningen uppmanade klubbarna att skicka in förslag.
- Lennart Larsson gick igenom det nya förslaget från Förbundsstyrelsen gällande
valberedningens arbete.

10. SBK information
- Ulrika Norell gick igenom ett axplock av nyheter från Förbundsstyrelsen och kansliet,
se SBK info och Förbundsstyrelsen protokoll.
- Frågeformulär till klubbarna angående samarbete med rasklubbarna för att
distribueras ut till distriktets lokalklubbar.
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11. Övriga frågor
- Inga övriga frågor

12. Mötets avslutande
- Mötet avslutades klockan 20:30 och mötesordförande Lennart Larsson tackade för
visat intresse.

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

__________________________
Ann Carlson
Sekreterare

____________________________
Anne-Marie Folkesson
Justerare

____________________________
Susanne Vikström
Justerare
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