Daladistriktet
Protokoll nr 2 fört vid SBK:s Daladistrikts
distriktsmöte 2017-05-09 kl.19.00 i Borlänge BK:s
klubbstuga.
Närvarande:
Distriktsstyrelsen
Sektoransvariga
Representanter från lokalklubbarna och rasklubbar, se
bifogad bilaga
Hedersmedlemmar

§21
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson 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 Thomas Enbäck och Mikael
Brandfors.
§24
SKRIVELSER
- Kongresshandlingar
- Från SBK om att funktionärer ska distriktsindelas i SBK tävling, distriktets tävlingssektor
hanterar det.
- SBK:s kansli ändrar tidigare lämnad information, så nu ska pm alltid skickas per mail vid
lydnads och brukstävlingar.
§25
RAPPORTER
-

Tävlingssektorn; Curt Sjödén informerar om att den 1:a april var det konferens för domare
och tävlingsledare bruks, varav en representant från Gävleborg. Det har skickats ut till
lokalklubbarna om att anmäla tävlingar 2018 och tävlingssektorn önskar återkoppling
21/5. Den 30:e april var det konferens för domare och tävlingsledare lydnad vid
Nedansiljans BK. Det finns ännu inga böcker tryckta för lydnadsklass 3. Det startar en
tävlingsledarekurs lydnad den 28:e maj. För tävlingsledare bruks finns bara fyra
anmälningar, så fler anmälningar inväntas innan den startas.

-

Hundägarutbildningssektorn; Thomas Enbäck informerar om att sektorn består av samma
deltagare som förra året. Det har genomförts en grundmodulsutbildning med nio deltagare,
varav sju är godkända. Det har även genomförts en tävlingsinstruktörsutbildning med
Lena Lundberg där två nya instruktörer har utbildats i distriktet. Det har skickats ut om
utbildningsbehov till lokalklubbarna, svar senast 15:e maj. Det kommer även att gå ut en

inbjudan om instruktörsutbildning specialsök till lokalklubbarna via mail.
Anmälningstiden utgår senast 31:a augusti. Det är på gång med en instruktörsutbildning
agility samt datum för grundmodul och allmänlydnad till hösten. Det planeras även för en
vidareutbildning av nuvarande instruktörer.
-

Tjänstehund patrull; Jörgen Thorsell informerar om att det har varit DM i helgen med fyra
deltagare. Domare ifrån Värmland. Eva Holmstedt från Ludvika vann. Det påbörjas en
kurs för patrullhundar mot bataljonen kommande helg med nio deltagare och pågår hela
hösten.

-

Tjänstehund räddning; Maggan Carlson informerar om att hon har fått klartecken att starta
kurser. Internationella styrkan är nedlagd. En nationell styrka ska byggas upp. Försöker få
länsstyrelserna att se att de skulle ha behov av räddningshundar.

-

Rasutvecklingssektorn utställning; Ann-Kristin Norberg informerar om att sista anmälan
för utställning 2020 är den 15:e oktober. Certifierad utställningsarrangör måste finnas på
de lokalklubbar som arrangerar utställningar.

-

Styrelsen; Kassör Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget.

-

Nina Christoffersson informerar om att vi äntligen har bildat en draghundsektor med
Karin Ljudén som sammankallande. Den 1:a maj var det telefonmöte med rasklubbar och
distrikt där det rapporterades om SBK:s arbetsgrupp för organisationsutredningen. Alla
specialklubbar verkar ha svarat nej på SKK:s enkät, även flera rasklubbar och länsklubbar.
Samma dag hade distriktsstyrelsen möte och distriktets sektorsansvariga deltog del av
dagen. Där diskuterades bland annat resultatet från lokalklubbskonferensen. Styrelsen
börjar arbeta med hemsidan som kommer att utvecklas utifrån SBK:s uppställning. Innan
görs en kontroll om SBK centralt har utvecklat möjligheten för distrikt att gå in i deras
hemsida. En facebook-sida är på gång. Deltagare i distriktets styrelse och sektorsansvariga
ska få enhetliga mailadresser. Efter detta kommer styrelsen att fortsätta arbeta med fler
punkter från lokalklubbskonferensen.

-

Lokalklubbar: Tore Karlsson från Falu BK informerar om att de har fått in få anmälda till
en del kurser. Kursavgifterna är höjda, men borde inte påverka mycket. Finns det fler
privata aktörer? Hur har andra lokalklubbarna? Ludvika BK har stor efterfrågan. Ludvika
BK har annonserat, precis som externa samt hittat på ”roliga” inslag i kurserna. Dalarnas
kennelklubb håller på att etablera sig i Orsa. Falu BK verkar ha stor konkurrens.
Marknadsföring och kursavgifter i rätt prisklass är viktigt. Alternativa kursverksamheter
som t ex vid kvällsträning, vilket både Nedansiljans BK och Mora BK har. Falu BK
önskar stöd från distriktet om hur de kan marknadsföra.

-

Malung-Sälens BK rapporterar att de har flera pågående kurser, har ett öppet hus till
helgen, kommer att ha en kvällslydnadstävling samt planerar för MH till hösten. De
skickar en person till tävlingsledarkurs.

§26
INFÖR KONGRESSEN
Nina Christoffersson, Irene Wellert och Lena Lindberg åker till SBK:s kongress den 20-21 maj.
Genomgång kongresshandlingar:

Verksamhetsberättelsen: det är stora avvikelser emot budgeterat. En förklaring är att
budgeten lades med ökning medlemmar utifrån projektet 100 000 medlemmar, vilket
bidragit till både lägre intäkter och kostnader i utfallet.
Eventuellt kommer det upp om läget i SKK:s organisationsutredning.

Ökade medlemsintäkter mellan 2018-2019 beror på både avgiftsökning och ökat
medlemsantal.
Valberedningens förslag gicks igenom. Om förslaget går igenom är det bara två
personer som har suttit längre än tre år. Det innebär stort erfarenhetstapp, vilket
behövs i samband med SKK:s organisationsutredning. Distrikt Dalarna önskar att få
ett öppet mandat om valen, så att vi kan välja det som verkar bäst. Mötet beslutar
enligt önskemålet.
FS förslag 1: Avgiftsökning. Bifalles.
FS förslag 2: Kortare protokoll. Bifalles.
FS förslag 3: Logotype. Bifalles.
Motion nr 1: Kongress vartannat år. Föreslås avslås enligt FS. Mötet önskar varje år,
speciellt nu när det är strukturella frågor.
Motion nr 2: Analys av lokalklubbarnas behov av förbundsstyrelsens stöd för
utveckling av verksamheten. FS anser att den är besvarad. Inga åsikter av mötet.
Motion 3: Specialsök som tävlingsform. Mötet bifaller motionen.
Dalarnas delegater har öppna mandat på alla frågor och får välja utifrån vad som
händer på kongressen.
§27
INFÖR 100-ÅRSJUBILEUM
2018 fyller SBK 100 år. Distriktet vill fira det och önskar få en arbetsgrupp för att ta fram ett
koncept hur vi ska fira. Annika Jonsson är sammankallande. Alla lokalklubbar återkommer till
Annika Jonsson eller distriktsstyrelsen om medlemmar till arbetsgruppen. Annika önskar att den
lagda budgeten för firandet höjs.
§28
STYRELSEKONFERENS
Det har inkommit önskemål om föreningskunskap, styrelseutbildningar mm. Den 8:e oktober
kommer ordförande, kassörer och sekreterare i lokalklubbarna att bjudas in till en
styrelsekonferens vid Borlänge BK. Program håller på att tas fram. Finns önskemål om utbildning
av medlem online.
§29
VAD KAN NYA DATALAGEN 2018 INNEBÄRA?
Nya dataskyddsförordningen inom EU införs 25:e maj 2018 och ersätter PUL
(personuppgiftslagen). Allt är inte klart, men går ut på att stärka individen. De uppgifter som
samlas in måste kommuniceras med de som registreras och vad syftet är med registreringen.
Styrelser och ordförande är ansvariga för att uppgifter ska kunna tas bort. Riktlinjer borde komma
från SBK centralt. Information på hemsidor kan påverkas. Distriktsstyrelsen bevakar frågan.
§30
IDÉBANKEN
Detta kommer att vara en stående punkt på dagordningen för distriktsmöten och kommer även att
vara med på hemsidan. Här kommer goda idéer som kan spridas till flera att lyftas fram.
Från agilitysektorn:
Vid ett möte med medlemmarna i distriktet där aktiviteter och tävlingar under året diskuterades.
Då bestämde vi oss för att ha träningstävlingar som vandrar runt på sex olika klubbar under
våren. Varannan gång är det två agilityklasser och varannan gång två hoppklasser. För att göra det
ännu mer attraktivt så skapade vi Dalacupen. Där får man tillgodoräkna sig max ett visst antal
lopp. Vi tar en liten summa per lopp och de pengar som kommer in går till en pott till priser till de
som placerar sig 1-3 i cupen. Vi tar anmälan via mail innan, men man kan betala på plats.
Efteranmäla går också bra på plats. Vi hjälps åt att vara funktionärer även på annan klubb än den

egna. Första gången var förra veckan och uppslutningen var mycket stor. Härlig stämning trots att
kvällen blev sen. Jättebra träning för alla.
Att ha träningstävlingar runt på flera lokalklubbar i distriktet skulle kunna göras inom fler grenar.
§31
ÖVRIGA FRÅGOR
Distriktsstyrelsen har vid arbetsdagen den 1:a maj skrivit på SBK:s policy för medlemskultur.
Lokalklubbarna uppmanas att ta del av policyn och rekommendera sina styrelser att skriva under
den.
Staffan Ståhl ställer fråga till Ludvika BK om de planerar att arrangera DM i samband med att
Ludvika har 70 års-firande 2018. Ludvika BK planerar att ta DM för bruks och lydnad år 2018. I
annat fall hade Avesta BK kunnat arrangera det.
Avesta BK kommer in med sina tävlingar till tävlingssektorn lite senare. De behöver ha ett nytt
medlemsmöte så de inkommer efter sitt medlemsmöte i juni.
§32
NÄSTA MÖTE
31:a maj kl 19:00 vid Falu BK.
§31
MÖTETS AVSLUTNING
Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:52.

Vid protokollet dag som ovan:

________________________________
Lena Lindberg (sekreterare)

__________________________________
Nina Christoffersson (ordförande)

________________________________
Thomas Enbäck (justerare)

___________________________________
Mikael Brandfors (justerare)

