Svenska Brukshundklubben Stockholmsdistrikt

Protokoll styrelsemö te SBK
Plats:

Solna-Sundbybergs BK

Tidpunkt:

2022-06-14 kl. 18:30

Protokoll nr:

4

Närvarande:

Silvana Ahleby, Patrik Aronsson, Ann Carlson, Lennart Larsson, Anna Löfblad
Åsa Nilsson och Irene Ronge.

Anmält förhinder:

Johanna Boström Stone och Helene Forsberg.

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
-

Senaste protokollet är justerare men inte 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
-

Ingen nytt i sektorn att rapportera.

6.3. PR/INFO
Sektorsansvarig: Anne-Christin Stareborn.
-

Hemsidan uppdateras regelbundet.

-

Ann kontaktar Anki Stareborn för en ny mejladress för ”hela styrelsen” och att patrullhund
får en egen officiell mejladress.

6.4. Rallylydnad
Sektorsansvarig: Åsa Grundén
Kontaktperson: Irene Ronge
-

Ny kontaktperson för rallysektorn är Irene Ronge Lidingö BK.

6.5. RUS
Sektorsansvarig: Lars Magnusson
Kontaktperson: Anna Löfblad
-

Ingen nytt att rapportera.

6.6. Patrullhund
Sektorsansvarig: Patrullhundsgruppen
Kontaktperson: Lennart Larsson
-

Susanne Hedlund har avsagt sig posten som sektorsansvarig för patrullhund.

-

Styrelsen beslutade att: tillsätta en ny arbetsgrupp för sektorn, Styrelsen fortsätter att leta
efter en ny sammankallande för sektorn.

-

Styrelsen beslutade att: Distriktet betalar ut SM ersättning för de som kvalificerat sig och
deltagit på SM i patrullhund. Det vi ersätter är anmälningsavgiften och milersättning,
eftersom de tävlar för Stockholmsdistriktet. Ersättningen betalas ut efter att tävlingen är
genomförd.
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-

Lennart Larsson ansvarar för att tidigare sektorsansvarig Sussi Hedlund återlämnar det
material som tillhör distriktets patrullhundsektor.

6.7. Räddning
Sektorsansvarig: Olivia Jonsson
Kontaktperson: Ann Carlson
-

Ingen nytt i sektorn att rapportera.

6.8. TÄS
Sektorsansvarig: Lotta Wiklander
Kontaktperson: Ann Carlson
-

Ingen nytt i sektorn att rapportera.

7. VU-rapport
-

Inga VU rapporter under perioden.

8. Inkommande och utgående handlingar
-

Susanne Hedlund har avsagt sig posten som sektorsansvarig för patrullhund.

-

En förfrågan från Jonna Kronholm om Stockholmsdistriktet står för kostnaderna till SM i
patrullhund.

9. Arbetsgrupper inom styrelsen
-

Det finns förnärvarande inga arbetsgrupper inom styrelsen.

10. Arbetsrutiner för sektorerna
-

Styrelsen beslutade att: Ann skickar ut ett ramverk för sektorernas arbetsrutiner till
styrelsen, så resten av styrelsen får möjlighet att göra tillägg i dokumentet. Dokumentet skall
sedan skickas ut till sektorsansvariga för komplettering av de olika sektorernas arbete.

11. Val av sektorsansvariga
-

Styrelsen beslutade att: De sektorsansvariga som suttit under 2021 kvarstår under 2022,
samt förnya arbetsordningarna för sektorerna.
Styrelsen beslutade att: Ett arbetsmöte för sektorerna skall hållas den 23 augusti, där den
nya arbetsordningen kommer att presentas. Ann Carlson skickar ut kallelse till
sektorsansvariga innan midsommar.
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12. Övriga frågor
-

Styrelsen beslutade att: Patrik Aronsson kommer att föreläsa om kommunikation och
marknadsföring vid Stockholmsdistriktets höstmöte.

13. Nästa möte
-

Tisdagen den 16 augusti.

14. Mötet avslutande
-

Mötet avslutades 21:20

____________________________
Lennart Larsson
Ordförande

____________________________
Ann Carlson
Sekreterare

