
 

 

 

 

 

Daladistriktet  
Protokoll nr 2 fört vid SBK:s Daladistrikts 

distriktsmöte 2016-04-28 kl.19.00 i Borlänge BK:s 

klubbstuga. 

 

    Närvarande: 

    Distriktsstyrelsen 

    Sektoransvariga 

    Representanter från lokalklubbarna, se bifogad bilaga 

    Hedersmedlemmar 

 

 

     

 

 

§21 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Anders Östling hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§22 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§23 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Harriet Nygren och Jörgen 

Thorsell. 

 

§24 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll godkändes. 

 

§25 

SKRIVELSER 

Inga skrivelser har inkommit, förutom det som redan skickats ut till lokalklubbarna. 

 

§26 

RAPPORTER 

- Tävlingssektorn; Curt Sjödén informerar att det varit sektormöte 19/4 där fördelning av 

arbetsuppgifter gjordes. Ing-Britt Wiberg ansvarar för tävlingssekreterare, Toni Larsson 

ansvarar för skydds, Anders Östling ansvarar för tävlingsledarfrågor, Curt Sjödén ansvarar 

domare, tävlingar och prov. Kurs för tävlingssekreterare börjar den 15/5 med 8 deltagare. 

1/5 är det domarkonferens i Borlänge. Inom kort kommer det att göras utskick till 

klubbarna om ansökan bruksprov och lydnadstävlingar år 2017. 

 

- Tjänstehundsektorn;   

o Patrullhund, Jörgen Thorsell informerar att den 30/5 är det informationsträff i 

Nedansiljan inför utbildning av patrullhund hemvärnet. Det finns behov av fler hundar 

i bataljonen. Den 10-11/6 är det DM i Ludvika. Ytterligare informationsträff kommer, 

datum är inte satt ännu. 

 

o Räddning, Ingen deltagare på mötet. 



 

- HUS; Thomas Enbäck informerar att en person går lärarutbildning grundmodul. En 

instruktörsutbildning grundmodul med fem deltagare och en tävlingsinstruktörsutbildning 

med tre deltagare har startat. Till hösten planeras för ytterligare en grundmodul, 

vidareutbildning instruktörer samt en lokalklubbsträff. Det är behov av lärare för 

instruktörer så sektorn önskar namn på intresserade från klubbarna. 

 

- RUS;  

o RUS Mental, Sune Halvarsson informerar att testledarutbildningen i helgen blev 

inställd på grund av för få anmälda. Det har genomförts en utbildning av MH- och 

MT-figuranter med sju deltagare. Sektorn önskar att kurser på enstaka klubbar ska 

ske i samarbete med distriktet. Sektorn vill ha in uppgift på vilka som är figuranter 

och testledare från lokalklubbarna. Detta för att kunna se behov av tjänstgöring 

och återauktoriseringar. 

  

Alla mentalbanor i Sverige ska besiktigas före 1/7, Sune Halvarsson ska besiktiga 

inom distriktet. Lokalklubbarna hör av sig till Sune Halvarsson för att boka tid. 

Utrustning ska vara enligt anvisningarna så att testerna blir lika för alla. 

Nedansiljans BK har figuranter som kan arbeta på andra klubbar, men saknar 

RUS-ansvarig. Svårt för små klubbar att underhålla en bra bana. Kan man nyttja 

banor på andra klubbar? Ska distriktet ha en bra bana som alla kan nyttja 

alternativt att det finns på ett fåtal klubbar? Lokalklubbarna skickar in till sektorn 

om vilka som är figuranter så tittar distriktet vidare på vad det finns för 

möjligheter till tillgång av bra banor. 

 

o RUS Utställning, Ann-Kristin Norberg informerar att Borlänge BK har bytt datum 

för sin utställning år 2018 till 7/7. 

 

- Agilitysektorn; Lena Dyrsmeds informerar att Dalarna vann Länskampen agility för tredje 

året i rad. DM agility planeras den 16/10 i Gagnef-Floda. Det blir en konferens för 

tävlingsledare agility i höst. 

 

- Rallylydnadssektorn; Ingen deltagare på mötet. Lena Dyrsmeds informerar att det blir DM 

rally i Gagnef-Floda 1/10. 

 

- Avesta BK; Staffan Ståhl informerar att det är sök- och spårläger 29/4-1/5. 

Tävlingssäsongen börjar. Träningskvällarna har startat, det är skott på tisdagar. Alla 

klubbar är välkomna. Lydnadsträning i alla former på torsdagar. 10/5 är det inofficiell 

uppletandetävling med bedömning, alla är välkomna. 

 

- Borlänge BK; Andreas Ridderström informerar att valpkurser och allmänlydnadskurs 

pågår. Städning har genomförts. Det har varit ett välbesökt öppet hus med hoppborg i regn 

och rusk. Tävlingssäsongen börjar. Träning med skott på tisdagar. MH- och MT-banan är 

röjd. 

 

- Falu BK; Per-Inge Ekström informerar att flera saker pågår eller är på gång som t ex 

kurser, agilitytävlingsläger, tävlingslydnadsdagar och tävlingar. Träning med skott på 

torsdagar.  

 

- Gagnef-Floda BK; Lena Dyrsmeds informerar att kurser har börjat, en ny instruktör. Tre 

rallytävlingar och en agilitytävling har genomförts redan. Städdag kommer. Har fått 

förfrågan om sommarlovsaktivitet för barn 6-15 år. 

  

- Hedemora-Säter BK; Lars-Åke Jans meddelar att tisdagsträningar, kurser och tävlingar är 

igång. En städdag kommer. 

 

- Ludvika BK; Anna Englund informerar att det pågår flera kurser och tävlingar samt att det 

är skott på torsdagar. Städning nu på lördag. 

 



- Malung-Sälens BK; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Mora BK; Nice Mattsson informerar att det har varit en föreläsning av Jessica Johansson 

Game on puppy för allmänheten. Onsdagsträningar med skott pågår och alla är välkomna. 

Tävlingar och kurser pågår samt att det är städning nu på lördag. 

 

- Nedansiljans BK; Marie-Louise Caris informerar att det har tagits ned skog för att få 

större planer och parkering, röjning återstår. Måndagsträningarna med allmänlydnad är 

påbörjade igen med Nina Christoffersson. På måndagarna kl 20:00 är det skott. Städdag 

och klubbdag på gång. Sökkurs på gång, alla lokalklubbar är välkomna. Rallykurs för 

Emil Falk, avancerad och mästarklass. Flera tävlingar är på gång. 

 

- Särna-Idre BK; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Rasklubb Hovawart; Ann-Kristin Norberg informerar att det blir RM i Hofors och i 

Rättvik. Lydnad och bruks i Hofors, utställning i Rättvik. 

 

- Rasklubb Boxer; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Rasklubb Svenska Cattledog; Thomas Enbäck informerar att det inte finns något att 

rapportera. 

 

- Rasklubb Riesenschnauzer; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Rasklubb Rottweiler; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Distriktsstyrelsen; Anders Östling informerar att det har varit ett styrelsemöte. Ludvika 

BK och Mora BK har fått besök av några från distriktsstyrelsen där det diskuterats 

föreningsteknik mm.  

 

§27 

EKONOMIRAPPORT 

Kassör Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget. (se styrelsemötet) 

 

§28 

INFÖR KONGRESSEN 

Anders Östling, Irene Wellert och Lena Lindberg åker till SBK:s kongress den 14-15 maj. 

 

Genomgång kongresshandlingar: 

Ekonomin diskuterades:  

Resultatet är högre på grund av sänkta kostnader, mer anslag, ökad sponsring mm. 

Medlemsintäkterna är ökade i budget för högre medlemsantal samt ökade kostnader framåt för 

strategiska satsningar och 100-årsjubileumet. 

 

Valberedningens förslag: Inga åsikter. 

 

Större punkter: 

Apportvikter och hinderhöjd: Föregående år blev beslutet på kongressen att flera raser fick  

lägre apportvikter och hinderhöjd. Mötet tillstyrker Kelpieklubbens tilläggsyrkande alternativt att 

reglerna behålls som de nuvarande. Kongressdelegaterna har inget låst mandat. 

 

Ändring regler och anvisningar MT: Sune Halvarsson informerar att det är kritik emot nuvarande 

tester då de tar för lite hänsyn till att mäta nervsystemet. Han anser att utvärderingen inte är klar, 

men att den hittills visar att det är poängsystemet som borde förändras med andra koefficienter. 

Om anvisningarna ändras är statistik för åtta år, som skulle vara användbart för schäfer och boxer, 

Inte användbart. Per Alvenius rapport (SLU) ger en sammanfattning på detta. Extra passivitet och 

lastpall skulle kunna läggas in redan i nuvarande test, det ändrar inte poängen. I det nya testet 

anser några att skramlet svagt och att social självsäkerhet försvinner. Utvecklingsgruppen har 

skickat en utvärdering av de nya testerna. 



Inga låsta mandat för kongressdelegaterna. 

  

 FS förslag 1: Förslag förbundsavgifter, förslag minskning till år 2019. 

 FS förslag 2: Apportvikter och hinderhöjd enligt ovan. 

 FS förslag 3: Tillstyrker. (Votering genomfördes med 15 röster tillstyrker och 7 röster avslår)  

 FS förslag 4: Avslås, fortsatt utredning då det inte känns klart. Tore Karlsson reserverar sig 

emot att förslaget avslås. 

  

 Motion nr 1: Föreslås avslås enligt FS. 

 Motion nr 2: Föreslås avslås enligt FS. Utanför kongressens beslut. 

 Motion nr 3: Föreslås avslås enligt FS. 

 Motion nr 4: Föreslås avslås enligt FS. Behöver inte ta ställning. 

 Motion nr 5: Föreslås avslås enligt FS. 

 Motion nr 6: Föreslås avslås enligt FS. 

 Motion nr 7: Föreslås avslås enligt FS. 

 Motion nr 8: Föreslås avslås, men grundligare utvärdering nya anvisningar MT enligt ovan. 

 Motion nr 9: Föreslås avslås, FS får ta ställning. 

 Motion nr 10: Föreslås avslås, FS får ta ställning. 

 Motion nr 11: Apportvikter och hinderhöjd enligt ovan. Är ett alternativ om inte 

kelpieklubbens tilläggsyrkande beslutas. 

 Motion nr 12: Föreslås avslås, om Apportvikter och hinderhöjd enligt ovan. 

 Motion nr 13: Föreslås avslås, om Apportvikter och hinderhöjd enligt ovan. 

 Motion nr 14: Föreslås avslås enligt FS. Ingen kongressfråga. 

   

§29 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Kongresshandlingar önskas på papper, men är tyvärr inte möjligt att genomföra. 

Nästa år bör bara kongresshandlingar hanteras på detta möte och inga rapporter från klubbarna. 

 

§30 

NÄSTA MÖTE 

25 maj kl 19:00 vid Borlänge BK. 

 

§31 

MÖTETS AVSLUTNING 

Ordförande Anders Östling tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet kl. 22:04. 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Lena Lindberg (sekreterare)   Anders Östling (ordförande) 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Harriet Nygren (justerare)   Jörgen Thorsell (justerare)  

  


