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Protokoll	styrelsemöte	SBK	

Plats: Solna-Sundbybergs BK 

Tidpunkt: 2022-03-28 kl. 19:00 

Protokoll nr: 2 

Närvarande: Patrik Aronsson, Ann Carlson, Johanna Boström Stone, Lennart Larsson, och 
Silvana Ahleby. 

Anmält förhinder: Helene Forsberg, Anna Löfblad, Åsa Nilsson och Irene Ronge. 

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	
-  VU protokollet är justerat och påskrivet. 

5. Ekonomi	
- Ekonomin är fortsatt god. 

6. Rapporter	sektorer	
 

6.1. Agility 

 

Sektorsansvarig: Ingen ansvarig.    

Kontaktperson: Vakant 

- Ingen nytt i sektorn att rapportera. 
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6.2. HUS 

Sektorsansvarig: Marie Sundberg 

Kontaktperson: Johanna Boström 

- Elva nya instruktörer i allmänlydnad har blivit godkända i distriktet. 

6.3. PR/INFO 

Sektorsansvarig: Anne-Christine Stareborn.  

- Hemsidan uppdateras regelbundet. 

6.4. Rallylydnad 

Sektorsansvarig: Åsa Grundén 

Kontaktperson: Irene Ronge 

- Förfrågan om att godkänna statuter för en ny rallycup inom Stockholmsdistriktet. 

Styrelsen beslutade att: Innan man godkänner statuterna för Rallycupen kan godkännas, 
måste innebörden i ordet ordet arrangör förtydligas och definieras för att undvika 
missförstånd. Men att distriktet gärna kan bidra med priser till tävlingen och att man är 
positiv till att det arrangeras aktiviteter i Stockholm. 

6.5. RUS 

Sektorsansvarig: Lars Magnusson 

Kontaktperson: Anna Löfblad  

- Ingen nytt att rapportera. 

6.6. Patrullhund 

Sektorsansvarig: Susanne Hedlund 

Kontaktperson: Lennart Larsson 

- Förra årets patrullhundselever beräknas examineras under maj. Sund med Hund har besökt 
båda kurserna. 

- Under vecka 18 startar pilotkursen för flygvapenhundarna. 

-  Anlagstest för höstens kurser startar i maj. 

-  DM i patrullhund arrangeras i juni. 

6.7. Räddning 

Sektorsansvarig: Olivia Jonsson 

Kontaktperson: Ann Carlson 

- En förfrågan har inkommit från sektorn om distriktet vill vara med och samarrangera 
räddningshund SM 2022 tillsammans med Upplands distriktet.  
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Styrelsen beslutade att: Vi kommer att tillsammans med Upplandsdistriktet att genomföra 
SM för räddningshundar och båda distrikten kommer att skriva ett avtal med kansliet 
angående intäkter och kostnader för arrangemanget. 

6.8. TÄS 

Sektorsansvarig: Lotta Wiklander 

Kontaktperson: Silvana Ahleby 

- Sektorn har genomfört ett möte med genomgång av de nya klass 3 reglerna i lydnad. Det 
planeras ytterligare en genomgång till de som inte hade möjlighet att delta. 

7. VU-rapport	
- VU beslutade att låta HUS anta Anette Ståhl till lärarutbildning, till en kostnad av 25 000 

kronor. 

8. Inkommande	och	utgående	handlingar	
- Kallelse från förbundsstyrelsen till SBK Kongressen. 

- En förfrågan från kansliet om distriktet vill vara med och samarrangera räddningshund SM 
2022 tillsammans med Upplands distriktet. 

- En förfrågan från kansliet om distriktet vill vara arrangör till SM i lydnad och Rallylydnad 2023 
eller 2024. 

9. Arbetsgrupper	inom	styrelsen		
- Det finns förnärvarande inga arbetsgrupper inom styrelsen. 

10. SM	Rally	och	lydnad	
- Distriktet kommer att ta ställning till frågan om att arrangera SM i Lydnad och Rallylydnad. Vi 

kommer att efterforska möjligheterna till en bra tävlingsplats samt att försöka hitta en 
person som kan ha det övergripande ansvaret för tävlingen. Svar kommer att ges vid 
styrelsens nästa möte den 18 april. 

11. Övriga	frågor	
- Styrelsen beslutade att: Skicka ut en förfrågan om utbildningsbehovet hos lokalklubbarna. 

där resultatet av förfrågan kommer att redovisas på distriktets vårmöte. 
- Styrelsen diskuterade lanseringen av SBK:s nya hemsida. 
- Styrelsen beslutade att: Vårmötet kommer vara den 27 april. 

12. Nästa	möte	
- Den 18 april 
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13. Mötets	avslutande	
- Mötet avslutades klockan 21:00 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Lennart Larsson 
Ordförande 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Ann Carlson 
Sekreterare 

 


