Protokoll 2 år 2016 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte
2016-04-13 kl 18:30 vid Borlänge Brukshundklubb.
Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Cecilia Otterberg,
Irene Wellert, Tore Karlsson, Jörgen Thorsell, Maggan Carlson.
Sektoransvariga deltar t o m §20: Curt Sjödén, Thomas Enbäck,
Sune Halvarsson, Ann-Kristin Norberg, Lena Dyrsmeds, Katrin
Thors.
Daladistriktet
Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson.
Närvarande suppleanter: Maggan Carlson.
Ej närvarande: Nina Christoffersson, Ninni Ollén, Mikael Palm.

§13
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Anders Östling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§14
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes att arbeta efter följande justering: Punkt 9 i
dagordningen ”Inför kongressen 14-15 maj” tas före punkt 7 i dagordningen
”Måluppföljning”.
§15
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Maggan Carlson som protokolljusterare.
§16
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes.
§17
RAPPORTER
HUS: Thomas Enbäck informerade att en grundmodul börjat med fem deltagare från
lokalklubbarna. En tävlingsinstruktörsutbildning startar 24/4 med fyra deltagare. En
person har skickats till lärarutbildning grundmodul lydnad. En lärare, Lotta Sundström,
behöver kompletteringsutbildning för två moduler. Det finns inom sektorns budget,
men sektorn behöver en rekommendation av styrelsen.
Räddning: Maggan Carlson informerar att en från Dalarna är med i Västmanlands kurs.
Hon behöver ta beslut inför distriktsmötet om den planerade kursen ska kunna
genomföras. Maggan Carlson är provledare för MRT 22-24/4 i Skövde. Det är
konferens för distriktsombud på Arlanda 2-4/6.
Rallylydnad: Katrin Thors informerar att sektorn hade träff i Rättvik där uppgifter
delades ut för gemensamma föreläsningar och kurser. Skrivarutbildningar har
genomförts så det finns fem nya skrivare godkända. DM ska vara första helgen i
oktober i Gagnef-Floda BK.
RUS Utställning: Ann-Kristin Norberg informerar att allt är under kontroll med årets
utställningar i Borlänge BK, Gagnef-Floda BK och Nedansiljans BK.
RUS Mental: Sune Halvarsson informerar att det har genomförts en figurantutbildning
med sex deltagare. Behov finns av fler. 23-24/4 är det utbildning för testledare i

Gagnef-Floda, ingen är anmäld ännu. Uppdatering behövs av flera figuranter. Behov
finns att kunna se vilka figuranter som har tjänstgjort. Borde kunna gå att ha koll på det
genom SBK Tävling, men då behövs en utveckling av systemet. Distriktet bör göra en
skrivelse till förbundet om det. Detta gäller även skrivare för rally.
Tjänstehund patrull: Jörgen Thorsell informerar att det är patrull-DM 10-11/6 i Ludvika
tillsammans med Gävleborg. Det är möte med Försvarsmakten den 7/5 om att få till en
utbildning. Informationsträffar är på gång i distriktet. Nu finns det bara 12 hundar, så
det behövs fler.
Tävling: Curt Sjödén informerar att det är domarkonferens den 1/5.
Agility: Lena Dyrsmeds informerar att det var länskamp i Norberg i Västmanland och
Dalarna vann igen. Det är DM i Gagnef-Floda 16/10. Det blir eventuellt en
endagarskonferens med tävlingsledarna. Det finns önskemål om att distriktet borde
ordna ett tillfälle att fira alla som har gjort bra resultat, champions med mera. En
skrivelse kommer förhoppningsvis att skickas till styrelsen så att den kan ta ställning
till förslaget.
Distriktsstyrelsen: Lokaklubbskonferens genomfördes samma dag som årsmötet och
var uppskattad.
Ekonomi: Irene Wellert informerar om den ekonomiska rapporten. Alla sektorer måste
skicka in deltagarlista för kurser så att fakturering ska kunna ske.
§18
NY HEMSIDA
Anders Östling informerar om att en ny hemsida har tagits fram. Sektorerna behöver ta
fram vilken information som ska in och skicka till Cecilia Otterberg eller Anders
Östling. De två gamla hemsidorna måste tas bort.
§19
INFÖR KONGRESSEN 14-15 MAJ
Kongresshandlingarna presenteras på distriktsmötet den 28:e april. Lena Lindberg
skickar ut en påminnelse att de läser igenom kongresshandlingarna och eventuellt tar
upp på sina medlemsmöten.
Ekonomin diskuterades. Medlemsintäkterna är ökade i budget för högre medlemsantal.
Större punkter:
Apportvikter och hinderhöjd: Föregående år blev beslutet på kongressen att flera raser
fick lägre apportvikter och hinderhöjd. Vad önskar distriktsmötet?
Ändring regler och anvisningar MT: Sune Halvarsson anser att utvärderingen inte är
klar, men visar hittills 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. Sid 37-41 i Per Alvenius rapport
(SLU) ger en sammanfattning. Enligt Ann-Kristin Norberg är momentet stolpe och
expander borttaget på grund av skaderisk, men det går inte att finna på SBK:s hemsida.
Det finns mycket olika uppfattningar. Vad önskar distriktsmötet?
FS förslag 1: Förslag förbundsavgifter, förslag minskning till år 2019.
FS förslag 2: Apportvikter och hinderhöjd enligt ovan.
FS förslag 3: Vad önskar distriktsmötet?

Motion nr 1: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 2: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 3: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 4: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 5: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 6: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 7: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 8: MT enligt ovan. Minnesanteckningar borde finnas från mötet januari
2015.
Motion nr 9: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 10: Föreslås avslås enligt FS.
Motion nr 11: Apportvikter och hinderhöjd enligt ovan.
Motion nr 12: Apportvikter och hinderhöjd enligt ovan.
Motion nr 13: Apportvikter och hinderhöjd enligt ovan.
Motion nr 14: Föreslås avslås enligt FS.
Valberedningens förslag: Inga åsikter.
§20
MÅLUPPFÖLJNING
Uppföljning mål för 2016 genomfördes.
Sektoransvariga lämnar mötet.
§21
SKRIVELSER
- HUS-sektorn önskar beslut på att en lärare, Lotta Sundström, behöver
kompletteringsutbildning två moduler, vilket finns inom sektorns budget. Mötet
beslutar att det kan genomföras.
- Kvalitetssäkring av mentalbanor från Utskottet för avel och hälsa
- Inbjudan utbildning mentalbeskrivare valp från Utskottet för avel och hälsa
- Kongresshandlingar
- Dalarnas Folkrörelsearkiv årsstämma 24/4. Ökad årskostnad 350 kr.
§22
LOKALER
Per-Inge Ekström, 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. Frågan lyfts på distriktsmötet under skrivelser.
§23
ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN
Arbetsfördelning för styrelsen genomfördes. Stående punkt framåt
§24
ÖVRIGA FRÅGOR
Vid nästa möte punkt om rutiner för den årliga ersättning som lokalklubbarna får för
resor.
Tore Karlsson vill få till en rapportkurs, vilket är svårt att få till på en klubb då det är få
aktiva. Förslag att en klubb anordnar kursen och bjuder in fler på distriktet.
Styrelseförteckningen är klar och Lena Lindberg skickar ut den till styrelsen.
Behöver distriktet göra något inför 100-årsfirandet? Troligtvis kommer det information
från SBK Centralt.

§25
ÅRETS MÖTEN
Årets möten
Styrelsemöte:

18 maj kl 18:00 per telefon.
25 augusti kl 18:30 vid Falu BK, sektoransvariga deltar.
Fler styrelsemöten bokas senare.

Distriktsmöten:

28 april kl 19:00 vid Borlänge BK.
25 maj kl 19:00 vid Borlänge BK.
13 september kl 19:00 vid Borlänge BK.
14 december kl 19:00 vid Borlänge BK.

§26
FASTSTÄLLANDE AV BESLUT
- HUS-sektorn önskar beslut på att en lärare, Lotta Sundström, behöver
kompletteringsutbildning två moduler, vilket finns inom sektorns budget. Mötet
beslutar att det kan genomföras.
- Arbetsfördelning styrelsen.
- Årets möten.
§28
MÖTETS AVSLUTNING
Anders Östling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 22:04.

Vid protokollet dag som ovan

____________________________________
Lena Lindberg, sekreterare

____________________________________
Maggan Carlson, justerare

___________________________________
Anders Östling, ordförande

