Protokoll styrelsemö te SBK
Plats:

Digitalt Zoommöte

Tidpunkt:

2021-05-12 kl. 18:30

Protokoll nr:

3

Närvarande:

Ann Carlson, Lennart Larsson, Anna Löfblad och Åsa Nilsson.

Anmält förhinder:

Anne Spännare och Johanna Boström Stone

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
- Val av justerare, hela styrelsen inom 48 timmar
4. Föregående protokoll och bevakningslista
- Protokollet är justerat och påskrivet.
5. Ekonomi
- Åsa Nilsson redogjorde för distriktets ekonomi, som för närvarande ser bra ut.
- Åsa har nu lagt upp projektnummer för varje kurs som genomförs, för att man lättare
skall kunna särskilja dessa åt och få en bra uppföljning.
6. Rapporter sektorer
6.1. Agility
Sektorsansvarig: Ingen ansvarig.
Kontaktperson: Vakant
- Ingen nytt i sektorn att rapportera.

6.2. HUS
Sektorsansvarig: Marie Sundberg
Kontaktperson: Johanna Boström
- Den pågående utbildning till specialsöksinstruktörer blev pausad av utskottet, men
nu har vi fått tillåtelse att slutföra den och examination är planerad till maj.
- Det kommer inte att starta några instruktörsutbildningar innan restriktionerna har
lättat. Detta gäller även för instruktörsutvecklingar.
- KUL-möte kommer att bli digitalt i slutet av maj.
- Det var en central konferens för D-HUS i januari (via Zoom) som Marie deltog i.
6.3. PR/INFO
Sektorsansvarig: Anne-Christine Stareborn.
- Hemsidan uppdateras regelbundet.
6.4. Rallylydnad
Sektorsansvarig: Åsa Grundén
Kontaktperson: Anne Spännare
- Sektorn har haft utbildningar för tävlingssekreterare och skrivare (7+6+9 deltagare).
- Distriktets representant (Lottie Gerdlind) har deltagit i samtliga forum i
regelrevideringsprocessen. Regelrevideringen innehåller många förslag till
förändringar i både det allmänna regelverket för rallylydnad samt i moment och
skyltar. Dessa är manglade flera gånger under flera års tid. Distriktet har aktivt
deltagit under hela processen.
- Sektorn har återstartat projektgrupperna för planering av NM i rally. Arbetet går in i
en något intensivare fas före sommaren med möten och förberedelser.
- Den 20 maj har sektorn ett nätverksmöte med klubbarna med avsikt att prata
tävlingar och hur Stockholmsdistriktet kan utnyttja det faktum att vi har NM här för
att utveckla rallyverksamheten
- Den 19 juni har vi en inspirations-/utbildningsdag för nätverket. Denna kommer att
handla om nordiska moment och regler.
- Vi underhåller kontinuerligt nätverket av klubbar med information och dubbelriktad
dialog i våra forum.
6.5. RUS
Sektorsansvarig: Lars Magnusson
Kontaktperson: Anna Löfblad
- Nya figuranter utbildas löpande av Lorentz Ogebjer.
- Sektorn avvaktar till hösten med en sammandragning av figuranter och testledare.
- Det som hänt är att Mimmi Jordell från Värmdö examinerats till testledare.

6.6. Patrullhund
Sektorsansvarig: Susanne Hedlund
Kontaktperson: Lennart Larsson
- Sektorn har genomfört ett anlagstest för 8 ekipage med 4 godkända. Ytterligare ett
anlagstest kommer att genomföras den 22 maj.
- Patrullhundutbildningar kommer att genomföras under hösten.
- Övrig verksamhet har varit inställd på grund av pandemin.

6.7. Räddning
Sektorsansvarig: Olivia Jonsson
Kontaktperson: Ann Carlson
- Informationsträffar planeras till hösten för kommande räddningshundskurs.
6.8. TÄS
Sektorsansvarig: Lotta Wiklander
Kontaktperson: Ann Carlson
- Ingen rapport.
7. VU-rapport
- Inga rapporter.
8. Inkommande och utgående handlingar
- Mälarö BK åsikter om studiefrämjandet.
9. Arbetsgrupper inom styrelsen
- Det inplanerade ordförandemötet har skjutits upp på grund av de rådande
restriktioner. Styrelsen planerar att ha ett ordförandemöte till hösten.
- Styrelsen planerar att ha ett förmöte inför höstens ordförandemöte och tanken är att
skicka en enkät inför förmötet.
10. Årsmöte
- Årsmöte 22 augusti 15:00

11. Kongressen
- Lennart gick igenom vad som hände på kongressen. Några exempel på vad som
avhandlades, förbundsstyrelsens förslag gällande oförändrad medlemsavgift antogs
och valberedningens förslag antogs.
12. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
13. Nästa möte
- Den 16 juni.
14. Mötets avslutande
- Mötet avslutades 19:45

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

