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Styrelsemöte nr 11 

Beslutande:  Ulrika Holmberg, ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare 
  Annika Woxberg Blick, kassör 

  Helen Magnusson, ledamot 
  Hans Alfredsson, ledamot 
  Linda Madsen, suppleant 
  Cecilia Trehn, suppleant 
       

Övriga närvarande: -  

Frånvarande: Eva Björk, vice ordförande   
  Sara Hjälm, ledamot 

   
1) Mötets öppnande  

Ordföranden hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning  
Dagordningen godkändes. 

3) Utbildning 
Styrelsen beslutar att Marita Teräs, Cecilia Trean, Lena Thunholm, Patrizia Gatti 
och Kristina Strömberg ska gå klubbens utbildning till instruktör inom Nose Work 
och specialsök. 
I nuläget kan klubben bara anlita instruktörer som kan fakturera pga att det saknas 
rutiner för arvodering av isntruktörer. 

4) Kurs- och medlemsadministration  
Beslut att vi använder Simple sign-up för både medlemsinträden och 
kursanmälningar. Det är en administrativ kostnad, men minskar den administrativa 
bördan på våra förtroendevalda. 

5) SBKs organisationsutredning  
Cecilia har läst och föredrar SBKs organisationsutredning. Utredningen har mynnat 
ut i 8 förslag.  
1. Kan starta lokalsektioner i ett område inom en lokalklubbs område  
2. För att bilda en ny klubb krävs det ett minsta medlemsunderlag  
3. Distriktets uppdrag måste bli tydligare och mandat ska stärkas och aktivt verka 
för att det inom distriktet finns ett utbud av SBKs hela verksamhet. 
4. Rasklubbar och distrikt ska samverka bättre på regional nivå. 
5. Starta ett regionalt samarbetsorgan för rasklubbarna. 
6. Ett centralt utskott ska kunna ledas av någon som inte sitter i FS, men en 
ledamot från FS ska finnas i varje utskott. 
7. Organisationsstrukturen ska vara den samma när det gäller sektorer på central-, 
regional- och lokalnivå. Risken med detta är engagemanget minskar om ansvar 
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tvingas på ideella, vilket i förlängningen kan hämma medlemstillväxten. 
8. SBK ska inrätta ett medlemsforum via social medier för att få igång mer 
engagemang vid sidan av den demokratiska processen. 
I stort är vi positiva till de förslag som lagts. 

6) Årsmöteshandlingar  
Genomgång av verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, bokslut och budget från 
sektorerna och sammanställning av årsmöteshandlingarna. Styrelsen föreslår en 
lokalklubbsavgift på 170 kr 2019 för ordinarie-, familj- och utlandsmedlem. Vi 
fattar också beslut om att föra fram vår nya HUS-ansvarigas förslag på 
verksamhetsplan och budget, som tagit utgångspunkt i att vi kommer att börja 
arvodera våra instruktörer 2018. 

7) Inkommande skrivelser  
- Kallelse till distriktets årsmöte 
- Inbjudan streaming Jubileumssymposium i Eskilstuna 
- Remiss utbildningsplan mental 
- Förlängd anmälningstid för lokalklubbsordföranden till SBKs jubileumskongress 
- SBK info nr 7 2017  
- Möjlighet att få bidrag för ungdomsläger från distriktets tjänstehundssektor 
- Info från distriktet om Jubileumsapporten  
- Information för utställningsarrangörer 2018 
- Verksamhetsenkät från SBK 

8) Utgående skrivelser  
- Kallelse till årsmötet  
- Svar verksamhetsstatistik  

9) Godkännande och justering av föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

10) Genomgång beslut  
- Marita Teräs, Cecilia Trean, Lena Thunholm, Patrizia Gatti och Kristina Strömberg 
ska gå klubbens utbildning till instruktör inom Nose Work och specialsök. 
- Vi ska tillsvidare använda Simple sign up för medlemsinträden och 
kursanmälningar. 

11) Övriga frågor  
Diskussion om hur priserna på våra kurser ska sättas. HUS har mandat att sätta 
priserna, men styrelsen kan ta upp en diskussion om det skull uppstå ett problem.  

12) Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet  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Åtgärdslista – utestående punkter 

1. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Eva 

2. Uppdatera adressen som är kopplad till organisationsnumret inkl adressändring Circle 
K. Ulrika 

3. Inköp och samordning så att elstängsel på övre plan kommer upp. Görs till våren och 
kanske bör det vara ett fårstängsel. Beslut på årsmötet. Eva/Cecilia 

4. Inköp agilitypinnar. Marita 

5. Kostnadsförslag inköp ny tunnel och sandsäckar. Marita


