Plats:

Vällingby BK

Tidpunkt:

2021-11-09, kl. 18:00

Närvarande
klubbar:

Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, SolnaSundbybergs BK, Vällingby BK, Danderyd-Täby BK och Waxholms BK.

Närvarande från
styrelsen.

Ann Carlson, Lennart Larsson och Åsa Nilsson.

1. Mötets öppnande och presentation av deltagarna
- Distriktsstyrelsens ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Sedan presenterade sig alla deltagare på mötet, vilka de var och vilken
klubb de kom ifrån.

2. Fastställande av röstlängd
- Sju av tretton lokalklubbar var representerade. Röstlängden fastställdes till 29 av 61
röster. Antal deltagare på mötet var 15 personer.

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 Susanne Vikström, Mälarö BK och Elisabeth Nordqvist
Lundberg, Danderyd-Täby 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 har närvaro - och yttranderätt under höstmötet.
- Valberedningen representerades av Lars Broberg.

7. Fastställande av dagordning
- Höstmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen med den ändringen
att lägga till punkt 10 med Lars Broberg från valberedningen informerade om deras
förslag och Lennart Larsson informerade om nomineringordningen.
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8. Rapporter
• Ekonomi
- Kassören rapporterade att likviditeten är god och ekonomin är i balans.
•

Agility
Finns förnärvarande ingen sektorsansvarig.

- Ingenting nytt att rapportera.
•

HUS
Sektorsansvarig är Marie Sundberg, Tyresö BK deltog inte på mötet, men rapport från
sektorn har inkommit.

- Det pågår en utbildning för SBK Instruktörer och den är planerad att pågå till mars
2022.
•

PR/INFO
Sektorsansvarig är Anne-Christin Stareborn.

- Den löpande uppdateringen av hemsidan handläggs enligt plan.
•

Rallylydnad
Sektorsansvarig är Åsa Grunden Värmdö BK, deltog inte på mötet, men rapport från
sektorn har inkommit.

- Under januari 2020 startade ett omfattande arbete med förberedelserna inför NM
2020. Projektet blev dock uppskjutet till 11–12 december 2021 pga. Corona. Arbetet
pågår för fullt och sektorn arbetar på. Tävlingarna kommer att hållas i Upplands
Väsby i Hundsporthallen.
- Sektorn har inför Nordiska Mästerskapen 2021 gjort en hemsida, där bland annat
presentationer av deltagare finns med, nmrally2021.se
- Koordinerar domare till distriktets Rallytävlingarna.
- Startat ett nätverk för alla distriktets aktiva domare.
- Sektorn har haft utbildningar för tävlingssekreterare och skrivare, totalt 22 deltagare.
- Möten med distriktets klubbar har genomförts digitalt. Nätverket med distriktets
klubbar startades 2019 med ett tjugotal representanter från 9 aktiva klubbar. Man
har två möten om året, vår och höst.
- 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. Distriktet har aktivt deltagit under hela processen.
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- En Inspirationsdag för instruktörerna har genomförts med nio instruktörer.
- I oktober hade sektorn inspirationsträff för klubbarnas representanter i distriktets
rallynätverk. Där ingår också de flesta som sitter i NM projektgruppen. Ämnet var att
lära oss mer om nordiska klassen för rally. Inhyrd instruktör var Linda Penttilä
(landslagsledare, domare, instruktör etcetera).
•

RUS
Sektorsansvarig är Lars Magnusson och han deltog på mötet.

- Sektorn uppmanar klubbarna att kontakta sektorn för information om utbildning av
funktionärer till MH och MT.
•

Patrullhund
Sektorsansvarig är Susanne Hedlund, deltog inte på mötet, men rapport från sektorn
har inkommit.

- Två Patrullhundkurser internat planerades för uppstart under våren men fick flyttas
fram till hösten på grund av Covid-19 restriktioner. Båda kurserna har startat under
hösten.
- Två Patrullhundkurser planeras att starta under första halvan av 2022.
•

Räddning
Sektorsansvarig är Olivia Jonsson, deltog inte på mötet, men rapport från sektorn har
inkommit.

Stockholm har fått fyra nya ekipage som har klarat certprov för sina hundar.
- Under året har kursen som pågått under lång tid nu kommit i gång igen efter ett långt
Corona stop. Deltagarna hade delprov 2 nyligen där 3 av 5 blev godkända.
- -En ny räddningshundskurs kommer starta med många intresseanmälningar från
Stockholmsdistriktet. Kursen kommer hållas i Västerås och blir den närmaste för
stockholmarna under 2022.
-

•

TÄS
Sektorsansvarig är Lotta Wiklander och hon deltog på mötet.

Sektorn har deltagit med Mats Johansson Värmdö BK och Annika Westerlund Värmdö
BK på bruksregelkonferensen. De kommer senare att hålla två utbildningar för
distriktets tävlingsledare och domare under nästa år.
- Sektorn har fördelat domaruppdrag till höstens tävlingar.
- En utbildning för tävlingsledare bruks är planerad till nästa år.
- Sektorn planerar att genomföra fysiska möten om samarbete mellan klubbarna vad
gäller tävling. Detta för att skapa fler tävlingar i distriktet och att fler klubbar vill åta
sig arbetet med tävlingar.
-

3

- Sektorn planerar även en utbildning för tävlingssekreterare.

9. Förslag att utöka styrelsen
- Lennart Larsson gick igenom förslaget, att öka antalet ordinarie ledamöter i
distriktets styrelse. Förslaget är att utöka styrelsen till ordförande, vice ordförande,
kassör och sekreterare, [tre] övriga ordinarie ledamöter samt [två] suppleanter.
Beslut togs i enlighet med styrelsens förslag att öka antalet ordinarie ledamöter i
distriktets styrelse. Beslutet var enhälligt och ingen däremot.

10. Övriga frågor
- Lars Broberg från valberedning informerade mötet om att man nu är klara med sitt
förslag till nästa års styrelse. Förslaget kommer att läggas upp på hemsidan innan den
15 december.
- Ordföranden informerade om nomineringsordningen.

11. Mötets avslutande
- Mötet avslutades klockan 18:45 och mötesordförande Lennart Larsson tackade för
visat intresse.

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

__________________________
Ann Carlson
Sekreterare

____________________________
Elisabeth Nordqvist Lundberg
Justerare

____________________________
Susanne Vikström
Justerare
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