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Plats: Solna-Sundbybergs BK 

Tidpunkt: 2022-11-09, kl. 18:00 

Närvarande 
klubbar: 

Järfälla BK, Lidingö BK, Nacka BK, Solna-Sundbybergs BK, Vällingby 
BK, Waxholms BK, Värmdö BK och Österåkers BK. 

Närvarande från 
styrelsen. 

Ann Carlson, Helen Forsberg, 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	
- Åtta av tretton lokalklubbar var representerade. Röstlängden fastställdes till 42 av 67 röster. 

Antal deltagare på mötet var 21 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 Lotta Berntsson Waxholms BK och Robin Yourell Högberg Värmdö BK. 

5.	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. 

6.	Fastställande	av	dagordning	
- Höstmötet beslutade att fastställa den förelagda dagordningen, med den ändringen att lägga 

till föreläsningen om kommunikation och marknadsföring av Patrik Aronsson efter 
sektorernas rapporter. 

7.	Rapporter	

• Ekonomi	
- Kassören rapporterade att likviditeten är god och ekonomin är i balans.  
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• Agility	
Finns fortfarande ingen sektorsansvarig. 

- Ingenting nytt att rapportera. 

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

- Sektorn planerar en utbildning till SBK Instruktör med Åsa Klint, Waxholm BK som lärare. Den 
kommer att gå på Norra sidan av Stockholm men är framflyttad till januari pga. för få 
anmälda. Sektorn hoppas att klubbarna har flera intresserade att anmäla. 

- Sammankallande i D-HUS har deltagit på flera digitala möten med utskottet/centralt. 
- Annette Ståhl, Nacka BK är under utbildning till SBK Lärare, har just nu sin praktik 

(instruktörsutbildning med 7 deltagare) som blir klar i vår. 
- Distriktet har idag endast tre aktiva SBK Lärare. Vi har stor brist på lärare för 

vidareutbildning; till exempel spår, specialsök, tävlings- och brukslydnad. 
- D-HUS har dialog med Studiefrämjandet angående samarbetet mellan klubbar, distrikt och 

studiefrämjandet. 

• PR/INFO	
Sektorsansvarig är Anne-Christin Stareborn.  

- Den löpande uppdateringen av hemsidan handläggs enligt plan.  

• Rallylydnad	
Sektorsansvarig är Åsa Grunden Värmdö BK, deltog ej på mötet, men Lottie Gerdlind 
representerade från sektorn. 

- DM i Rally är genomfört och vinnare är Cecilia Carlson från SSBK. 
- Tre domare har deltagit på årets domarkonferens. 
- Möte för alla skrivare och tävlingssekreterare med information om nya regler och moment 

samt hur det påverkar olika funktionärsroller har genomförts via zoom. 
- Sektorn har arrangerat en dag för domare och instruktörer med information om nya regler 

med träning i de nya momenten är genomförd på SSBK. 
- Utbildningar för domare, skrivare, tävlingssekreterare och instruktörer planeras för 2023. 

Samtliga utbildningar är tidsatta med datum och är utskickad till klubbarna. 
- Sektorn har mottagit önskemål från kubbarna om tävlingar 2023 och från sektorns sida har vi 

koordinerat arbetet med att fixa domare till dessa. Det är stor brist på domare och har varit 
svårt att se till att alla tävlingar får det de behöver.  
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- Vår nya Stockholms Rallycup har också genomförts. Vinnare i de olika klasserna är: 
o Nybörjarklass – SSBK, Jessica Holmqvist  
o Fortsättningsklass – Mälarö BK, Kerstin Hedenström  
o Avancerad klass – Värmdö BK, Sabina Fischer 
o Mästarklass – Tyresö BK, Hillevi Tengnér Appelberg,  

• 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. 

- Mötet beslöt att skapa en grupp som skall gå igenom funktionärslistor för MH MT figuranter. 
Gruppen kommer bestå av Robin Yourell Högberg Värmdö BK, Monika Beijer SoSu BK och 
Helen Eimar Waxholms BK. 

• Patrullhund	
Sektorsansvarig är Thomas Lamrell, deltog på mötet. 

- Sektorn har haft två möten, ett möte inom sektorn och ett där samtliga klubbars 
tjänstehundssektorer varit inbjudna, representanter från 3 klubbar deltog. 

- under hösten kontaktades instruktörer som tillhör någon av distriktets lokalklubbar, men 
som valt att verka i annat distrikt, för att försöka förmå de att komma tillbaka till 
Stockholmsdistriktet. 

- Sektorn anser att i nuläget är det inte möjligt att genomföra några patrullhundskurser under 
2023, på grund av att för få instruktörer. Sektorn kommer att hänvisa eventuella ekipage till 
Sörmlandsdistriktet. I utbyte kommer vi få skicka våra blivande instruktörer för att delta som 
hjälpinstruktörer på Sörmlands kurser.  

- Årets DM arrangerades av Kikki Johansson på Värmdö BK. Vann gjorde Lars Bispgård, Tyresö 
BK som även vann FMM Patrullhund. 

- Sektorn har öppnat upp ett samarbete med Sörmlandsdistriktet för att tillsammans kunna 
arrangera DM 2023.  

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

- Räddningshund har genomfört SM tillsammans med Upplandsdistriktet och huvudarenan var 
belägen på Märsta Sigtuna BK. Arrangemanget har fått mycket positiv kritik från både 
funktionärer och deltagare. 

 

• TÄS	
Sektorsansvarig är Lotta Wiklander och hon deltog på mötet. 
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- Sektorn har deltagit med Mats Johansson Värmdö BK och Irene Ronge Lidingö BK på den 
centrala lydnadskonferensen. 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. 

- Sektorn planerar under våren en utbildning för tävlingssekreterare. 

8.	Föreläsning	
- Patrik Aronsson föreläste om kommunikation och marknadsföring 

9.	Övriga	frågor	
- Annika Hamilton lyfte fram Studiefrämjandets inbjudan till information och planeringsmöte i 

mitten av januari. Ett möte för att öka samverkan mellan SBK och Studiefrämjandet för att 
stötta fortbildningsverksamheten.  

10.	Mötets	avslutande	
- Mötet avslutades klockan 20:30 och mötesordförande Lennart Larsson tackade för visat 

intresse. 

 

 

 

 
____________________________ 
Lennart Larsson 
Ordförande 
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Ann Carlson 
Sekreterare 

 
 
 

 

 
____________________________ 
Lotta Berntsson 
Justerare 

 
 
 

 

 
____________________________ 
Robin Yourell Högberg 
Justera 

 

 


