Protokoll vårmöte SBK
Plats:

Solna-Sundbyberg BK

Tidpunkt:

2022-04-27, kl. 18:30

Närvarande
klubbar:

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

Närvarande från
styrelsen.

Silvana Ahleby, Ann Carlson, Lennart Larsson och Åsa Nilsson.

Närvarande
raskklubbar

Inga närvarande rasklubbar.

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 nio klubbar och 50 av 67 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, Susanne Vikström Mälarö BK och Sofie Grahn
Vällingby BK.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av
personer enligt § 7 moment 6.
− vårmötet beslutade att närvarande har närvaro - och yttranderätt under höstmötet.
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7. Fastställande av dagordning.
− vårmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen med tillägg under
övriga frågor, samarbetet med studiefrämjandet och utbildningsbehovet i klubbarna.

8. Rapporter
1.1. Ekonomi
− Ekonomin är fortfarande god. Kurskostnader kommer senare i år.

1.2. Sektorer
1.2.1. Agility
Finns förnärvarande ingen sektorsansvarig.
− Inget att rapportera.
1.2.2. HUS
Sektorsansvarig är Marie Sundberg. Kontaktperson är Johanna Boström Stone.
−
−
−
−

Distriktet fick i mars 11 nya SBK instruktörer.
En person är under utbildning till SBK Lärare
Sektorn planerar en utbildning till SBK Instruktör under hösten.
Till hösten planeras det att starta en utbildning för de SBK instruktörer som vill
vidareutbilda sig till bruks och tävlingslydnadsinstruktör.

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.
−
−

Klubbarnas tävlingar är planerade och inlagda i SBK Tävling.
En ny Stockholms cup i Rallylydnad är framtagen, godkänd av styrelse och lanserad
på hemsidan med statuter och anmälningsblankett. Information/inbjudan kommer
att gå ut till alla klubbar som är angivna i statuterna.
− Hela rallynätverket kallas i dagarna till vårmöte i slutet på maj.
− Listor över auktoriserade skrivare och tävlingssekreterare har uppdaterats nu efter
pandemin och kommer att läggas upp på distriktets hemsida.
1.2.5. RUS
Sektorsansvarig är Lars Magnusson Nacka BK.
− Sektorn har inget nytt att rapportera om.
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1.2.6. Patrullhund
Sektorsansvarig är Susanne Hedlund, Värmdö BK. Kontaktperson är Lennart Larsson, SBK
Stockholmsavdelning
− En pilotutbildning för utbildning till flygvapnet startar upp i Stockholm den 30 april.
− Sektorn har genomfört anlagstest för hundar till hemvärnet, kursen gäller en
internatutbildning som startar under hösten.
− Sektorn skall genomföra slutprov för patrullhunds ekipage i Hemvärnet den 11–12
juni.
− Mats Johansson har tillfrågats om han har möjlighet att hjälpa till och arrangera DM i
patrullhund.
− Två instruktörs elever har tjänstgjort under vårens kurs.
1.2.7. Räddning
Sektorsansvarig är Olivia Jonsson. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK.
−

Räddningshunds SM planeras att genomföras tillsammans med Upplandsdistriktet
och planeringen är i full gång. Däremot väntar distriktet på konfirmering från kansliet
på vår ekonomiska begäran angående genomförandet av SM i räddningshund.

1.2.8. TÄS
Sektorsansvarig är Lotta Wiklander. Kontaktperson är Ann Carlson, Solna-Sundbybergs BK.
− Sektorn har fördelat vårens domaruppdrag.
− Sektorn har delat ut vandringspris, DM pokaler och medaljer (spår och lydnad) samt
publicerat på FB och hemsidan.
− Två utbildningstillfällen avseenden de nya klass 3 reglerna lydnad har erbjudits. Ett är
genomfört och ett ställdes in pga. bristande intresse.
− Distriktets TÄS har genomfört ett planeringsmöte för året.
− Sektorn har en pågående utbildning för tävlingsledare i lydnad.

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
− Silvana gick igenom SBK info för klubbarna. Tanken med denna punkt är att på våra
medlemsmöten informera klubbarna om nyheter från SBK centralt och
förbundsstyrelsen för att hålla klubbarna uppdaterade.
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11. Övriga frågor
− Distriktets styrelse skall arbeta för att skall införa möten mellan sektorerna och
klubbarna för att säkerställa vilket behov klubbarna har vad gäller utbildning och
fortbildning.
− Distriktet klubbar vill att sektorerna framöver skall göra utskick vad gäller
utbildningsbehov i klubbarna och försöka möta de behov som finns.
− Det är fortsatt förfrågningar om funktionärslistor från klubbarna. Styrelsen avvaktar
besked huruvida det nya medlemssystemet kommer att kunna tillhandahåll
funktionärslistor.
− Flera klubbar har avslutat samarbetet med Studiefrämjandet, medan andra var nöjda
med samarbetet. På grund av att klubbarna verkar hanteras på olika sätt av
studiefrämjandet, kommer distriktet försöka att anordna ett möte med
studiefrämjandet under hösten, för att höra deras framtida planer om samarbetet
med SBK.
− inga övriga frågor togs upp på mötet.

12. Mötets avslutande
− mötet avslutades klockan 21:00 och mötesordförande Lennart Larsson tackade för
visat intresse.

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

_________________________
Susanne Vikström
Justerare

____________________________
Sofie Grahn
Justerare

4

