
 

 

 

 

 

Daladistriktet  
Protokoll nr 3 fört vid SBK:s Daladistrikts 

distriktsmöte 2016-05-25 kl.19.00 i Borlänge BK:s 

klubbstuga. 

 

    Närvarande: 

    Distriktsstyrelsen 

    Sektoransvariga 

    Representanter från lokalklubbarna, se bifogad bilaga 

    Hedersmedlemmar 

 

 

     

 

 

§32 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Anders Östling hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§33 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§34 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Tore Karlsson och Per-Inge 

Ekström. 

 

§35 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll godkändes. 

 

§36 

SKRIVELSER 

- Per-Inge Ekström från Falu BK anser att distriktet bör betala lokalklubbarna när de nyttjar 

deras lokaler vid inkomstbringande verksamhet som t ex kurser och utbildningar, men inte vid 

möten. Distriktets kassör Irene Wellert informerar om att avgifterna för distriktets 

verksamheter uppgår till självkostnadspris, så ingen verksamhet ger inkomster utöver 

kostnaden. Mötet enas om att det inte ska vara någon avgift till distriktet från lokalklubbarna 

för lokaler som nyttjas till distriktens verksamheter. 

§37 

RAPPORTER 

- Tävlingssektorn; Curt Sjödén informerar att det har varit en domarkonferens för bruks 1/5 

som blev uppskattad. Tävlingssekreterarkurs med sju deltagare är startad. Ett utskick har 

gjorts till lokalklubbarna om ansökan prov och tävling 2017 som ska in senast 5/6 för 

sammanställning.  

 

Remiss angående lydnadsprovsregler 2017-2021 ligger ute hos lokalklubbarna, svar ska 

inkomma senast 31/7. I samband med revideringen av lydnadsreglerna kommer, förutom 

att flera moment ändras, även klasserna kommer att förändras: 

 Nuvarande klass I försvinner och ersätts eventuellt av en nybörjarklass.  

 Nuvarande klass II kommer att kallas klass I.  



 Nuvarande klass III kommer att kallas klass II. 

 Nuvarande elitklass kommer att kallas klass III. 

Diskussion om reglerna ska vara nationella eller internationella.  

 

Ansökan tävlingar ska göras nu, men tävlingssektorn är öppen för om lokalklubbarna 

behöver göra justeringar då mycket ännu är osäkert.  

 5/6 ska lokalklubbarna anmäla tävlingar 2017 till distriktets tävlingssektor. 

Nybörjarklass går att söka i efterhand, så sök I-III för lydnaden. 

 1/9 måste ansökan tävlingar bruks 2017 vara inlämnat till SBK.  

 15/9 måste ansökan tävlingar lydnad 2017 vara inlämnat till SBK.  

 Prov för sista halvåret kan sökas längre fram enligt SBK centralt, men det går 

inte för distriktet på grund av planeringen för året, som till exempel 

domarlistor.  

 

Dispens från Länsstyrelsen för lösa hundar under hundförbudstiden kräver 

träningsledarbevis som gäller två år. Tävlingsledarna ska få utskickat från distriktets 

tävlingssektor. Lokalklubbarna ska själva ansöka till distriktets HUS-sektor för 

instruktörer och träningsledare, ansökan skickas till Thomas Enbäck.  

 

24-25/9 är det lydnadskonferens för domare och tävlingsledare. Lars-Göran 

Gustafsson och Stefan Ollars åker. 

 

- 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. 

 

o Räddning, Maggan Carlson informerar att det har varit ett internationellt läger med 14 

deltagare. Inget ekipage i Västmanlands kurs. Vi kan ansöka om pengar för att 

genomföra kurs. Det var ett mission readiness test (MRT) förra helgen och tre ekipage 

blev godkända till den internationella styrkan. Det är räddnings-SM i Tierp 4-5/6. Det 

har blivit omorganisering av distriktsombuden, numera är det fyra distriktsombud. 

Maggan Carlson är distriktsombud för Dalarna och uppåt. Tre timmars inställelsetid 

gäller fortfarande. Fler behöver utbildas även norrut då även sjöräddningshundar ska 

utbildas.  

 

- HUS; Thomas Enbäck informerar att innan midsommar kommer planering för hösten att 

skickas ut. Sedan skickas inbjudan ut innan respektive aktivitet. Datum för 

vidareutbildning befintliga instruktörer är preliminärt 15/9 alternativt 16/9. Det är behov 

av fler lärare i södra och norra delen av distriktet. I höst är det ett lärarevent där sektorn får 

skicka två personer, det är ännu inte bestämt vilka som ska åka. 

 

- RUS;  

o RUS Mental, Sune Halvarsson informerar att det kommer att göras ett utskick till 

lokalklubbarna om att skicka in en lista om man ska ha mentalbanor och vilka 

som är figuranter. Testledare behöver registreras in i centrala registret. 

 

o RUS Utställning, ingen deltagare på mötet. 

 

- Agilitysektorn; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Rallylydnadssektorn; Ingen deltagare på mötet.  

 

- Avesta BK; Toni Larsson informerar att 29/4-2/5 var det ett bruksläger med 15 deltagare. 

Det har varit en uppletandetävling, 28/5 var det tävlingar spår och sök. Spår- resp 

sökkurser pågår. 

 

- Borlänge BK; Andreas Ridderström informerar att den 14/5 var det spårtävling. Kurser är 

i full gång. Det är lydnadstävling 28/5, MH-kurs 29/5, MT till hösten, skyddstävling 



mitten juni. Planering DM pågår. Anders Östling meddelar att Borlänge BK måste 

omedelbart ta kontakt med andra klubbar om de ska hjälpa till vid DM. 

 

- Falu BK; Per-Inge Ekström informerar att kurser är igång. Det har varit rallylydnads-, 

lydnads- och agilitytävling. Första robotgräsklipparen är på plats, ännu en ska köpas in. 

Möte är inplanerat för att svara på lydnadsremissen. En grupp håller på att träna in så som 

reglerna ligger i förslaget, så att det finns något att visa inför vintern. Det är ett tips till 

även andra klubbar. Om övriga lokalklubbar har några funderingar om hur långt Falu BK 

har kommit med förberedelserna inför nya regelverk lydnad är de välkomna att höra av 

sig. Klubben planerar att några åker ner till Maria Brandell för att se hur det ska vara så att 

kurser kan hållas i nya reglerna till hösten. Curt Sjödén informerar att konferenser 

kommer att ordnas av distriktet när reglerna är helt klara. 

 

- Gagnef-Floda BK; Ingen deltagare på mötet då de har tävling ikväll. 

  

- Hedemora-Säter BK; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Ludvika BK; Anna Englund informerar att flera kurser pågår. Nosework-kurs är startad. 

4/6 är det MT med sju anmälda, 12/6 appelltävling, 10-11/6 tjänstehunds-DM med fem 

anmälda. Alla som går kurs är välkomna ut i skogen kommande helg för prova-på 

verksamhet.  

 

- Malung-Sälens BK; Ingen deltagare på mötet. 

 

- Mora BK; Irene Wellert informerar att det var appell och lägre helgen som var. Kurser 

pågår, nytt arrangemang vid träningarna på onsdagskvällarna, aktiveringspromenader, 

kvällslydnad i juli, söktävling till midsommar. MT i början av juni. 

 

- Nedansiljans BK; Marie-Louise Caris informerar att det var appelltävling 21/5, även 

lydnad har varit. Söktävling den 4/6. Kursverksamheten pågår för fullt. Det är grundkurser 

för att väcka intresse för bruks. Underhåll pågår runt klubbstugan som t ex parkeringar. 

Det ska vara rally- och agilitytävling.  

 

- Särna-Idre BK; Ingen deltagare på mötet men Ann-Louise Forsman informerar via mail 

att Särna-Idre för närvarande har paus i aktiviteterna. Det passar bra då många vill vila 

från kurser när det är fint väder ute. Det visar sig om det går att få deltagare till nånting 

före hösten. 

 

- Rapportinbjudan har skickats ut av Tore Karlsson, men dålig respons. Han skickar ut den 

igen.  

 

- Rasklubb Hovawart; Ingen deltagare på mötet. 

 

- 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. Där togs 

upp om distriktet ska ha en/flera MH och MT-banor. RUS-sektorn får i uppgift att utreda 

det. Sune Halvarsson meddelar att det kommer att ta upp så mycket tid för den klubben 

som har banan så att ingen annan aktivitet får plats. Det går naturligtvis att fråga andra 

klubbar om man har problem att anordna det. Det har beslutats att banorna ska ligga på en 

officiell plats och de ska kvalitetssäkras senast 30/6. Klubbar som vill ha banor 

kvalitetssäkrade ska höra av sig till Sune Halvarsson och bestämma tid.  



 

§38  

EKONOMIRAPPORT 

Kassör Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget.  

 

§39 

INFORMATION FRÅN KONGRESSEN 

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

 

 Det var mycket diskussion om MT, förbundsstyrelsens förslag gick igenom. Olyckligt att inte 

alla hade fått all information. SKK ville inte att det skulle bli ett beslut om att ändra MT och 

de har möte i juni. 

 

 Regelrevideringen tas bort från kongressen och ska tas på regelkonferensen istället. 

 

 Apportvikter och hinderhöjder där förbundsstyrelsens förslag från förra året röstades fram. 

 

 Vid val som ledamot på två år så blev Kirsten Wretstam ledamot istället för valberedningens 

förslag på Emilie Hörman. I övrigt blev valen enligt valberedningens förslag. 

 

 Nina Christoffersson blev hedersledamot. 

 

 Den nyss framtagna policyfilmen visades och var mycket bra. Lokalklubbar bör använda den 

på kurser. 

 

 Presentation om planer inför SBK:s 100-årsjubileum 2018.  

 

 Trued Truedsson höll en intressant föreläsning om verksamheters utveckling och att det är 

viktigt att ha koll på sin omvärld. 

 

 Svensk hundungdom gjorde en bra presentation. Det är få lokalklubbar och distrikt som på sin 

hemsida hänvisar till Svensk hundungdom. Natalie Johansson i Malung tar fram till distriktet 

vilken information/länk vi ska lägga ut. Ungdomssektorer på lokalklubbar hämmar Svensk 

Hundungdoms verksamhet. Lokalklubbarna borde se dem som en tillgång. 

 

 Flera föreläsningar från bland annat SKK, Försvarsmakten, några lokalklubbar som har ökat 

medlemsantalet, assistanshund. 

 

 Inga åsikter om verksamhetsberättelsen eller ekonomin. 

 Följande beslutades: 

  

 FS förslag 1: Tillstyrktes. 

 FS förslag 2: Tillstyrktes. 

 FS förslag 3: Tillstyrktes. 

 FS förslag 4: Tillstyrktes. 

  

 Motion nr 1: Avslogs. 

 Motion nr 2: Togs tillbaka av motionären. 

 Motion nr 3: Togs tillbaka av motionären. 

 Motion nr 4: Avslogs. 

 Motion nr 5: Avslogs. 

 Motion nr 6: Avslogs. 

 Motion nr 7: Avslogs. 

 Motion nr 8: Togs tillbaka av motionären. 

 Motion nr 9: Avslogs. 

 Motion nr 10: Togs tillbaka av motionären. 

 Motion nr 11: Togs tillbaka av motionären. 

 Motion nr 12: Togs tillbaka av motionären. 

 Motion nr 13: Togs tillbaka av motionären. 



 Motion nr 14: Togs tillbaka av motionären. 

   

§40 

STATUTER DM 

Redaktionell ändring från tidigare beslut den 28/8 2012 om att DM ska förläggas helgen efter 

midsommar. Det bör ändras till att DM bör förläggas under juni månad, vilket beslutas på mötet. 

 

§41 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Önskemål från Sune Halvarsson att det bör svaras mottaget när mail skickas från distriktets 

sektorer så att avsändaren vet.  

 

Bussiga bok-hundar från Fagersta är en verksamhet som Nisse Fall har planer på att utveckla. 

Hundar ska utbildas för att vara med vid läxläsning. Det går att anmäla om man har en lämplig 

hund. Buss är möjlig som lokal. Det är bevisat att läsförståelsen ökar med 20%. 

 

Några funderingar om vad distriktsstyrelsen har gjort med det som framkom på 

lokalklubbskonferensen: 

- Vid lokalklubbskonferensen lyftes fram önskemål om en arbetsgrupp. Styrelsen har ännu 

inte hunnit behandla frågan, då kongresshandlingarna har tagit mycket tid, men de 

kommer att ta upp det.  

 

- Det kommer att bli temakvällar på framtida distriktsmöten, nu har det varit mycket fokus 

på kongresshandlingarna. 

 

- Ny hemsida är framtagen, men utveckling pågår fortfarande. 

 

§42 

NÄSTA MÖTE 

13 september kl 19:00 vid Borlänge BK. 

 

§43 

MÖTETS AVSLUTNING 

Ordförande Anders Östling tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet kl. 21:09. 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Lena Lindberg (sekreterare)   Anders Östling (ordförande) 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Tore Karlsson (justerare)   Per-Inge Ekström (justerare)  

  


