
Protokoll 3 år 2016 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 

2016-05-18 kl 18:00 per telefon. 

 

 Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Cecilia Otterberg, 

Jörgen Thorsell, Nina Christoffersson deltar fram till och med §34. 

Daladistriktet  

 Tjänstgörande suppleanter: Ingen. 

 

 Närvarande suppleanter: Ingen. 

 

 Ej närvarande: Irene Wellert, Tore Karlsson, Ninni Ollén, Maggan 

Carlson, Mikael Palm. Nina Christoffersson är frånvarande från 

§35.  

 

 

§29 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Anders Östling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

§30 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes efter följande justering: Punkt 9 i 

dagordningen ”Lärarevent” tas före punkt 5 i dagordningen ”Rapporter”. 

 

§31 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Cecilia Otterberg som protokolljusterare. 

 

§32 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll godkändes. 

 

§33 

LÄRAREVENT 

SBK Centralt har inbjudit till lärarevent i höst på Åkerby herrgård, vilket brukar 

genomföras vartannat år. Eventet är väldigt subventionerat av centrala medel, för att 

minska kostnaden för distrikten. I år är det inriktning tävling bruks. Det är ett bra tillfälle 

att utbilda och uppdatera lärare. HUS-sektorn vill skicka två personer till detta, men har 

ännu inte utsett vilka. Det är inte budgeterat för detta då det inte fanns någon kostnad 

angiven från SBK centralt när budgeten lades. Kostnad för distriktet är 5 500 kr per person. 

Anmälan ska vara inne senast 1/8.  

 

Mötet beslutar att HUS-sektorn utser max två personer som får åka på lärareventet samt tar 

fram motkrav till de som åker, vilket kan ge en delfinansiering för kostnaden till distriktet. 

 

§34 

RAPPORTER 

HUS: Thomas Enbäck informerar via mail att de har deltagit i centrala dialogmöten via 

telefon. Det är bokat en dag ev helg (15/10) för vidareutbildning av klubbarnas 

instruktörer i belöningsträning. Anna Bjellå kommer. 

 

Distriktet kan i mån av plats få plats på Närkes utbildning av instruktör spår. Behövs ett 

beslut av distriktsstyrelsen om sektorn ska skicka någon. Trolig kostnad är 2 200 kr 

plus reseersättning. Mötet beslutar att lokalklubbarna erbjuds att anmäla sig till Närkes 

utbildning instruktör spår så får de betala direkt till Närkes distrikt. HUS-sektorn 

informerar lokalklubbarna om detta. 



 

Önskar skicka två personer till höstens lärarevent enligt punkten ovan. 

 

Nina Christoffersson informerar att hon har påbörjat sin lärarutbildning  

grundmodul. Pågår under våren samt en sista del i höst, därefter blir det en 

grundmodulsinstruktörsutbildning. 

 

 Tjänstehund patrull: Jörgen Thorsell informerar att det är patrull-DM 10-11/6 i 

Ludvika tillsammans med Gävleborg, 5 är anmälda. Det är en informationsträff om 

patrullhund den 30/5 i Nedansiljan inför utbildning av patrullhund hemvärn. 

 

 Anders Östling informerar att alla presentationer från kongressen ligger på SBK:s 

hemsida.  
 

§35 

MÅLUPPFÖLJNING 

 Uppföljning mål för 2016 genomfördes. 
 

§36 

SKRIVELSER 

- Dispens för lösa hundar under hundförbudstiden. 

- Remiss angående lydnadsprovsregler 2017-2021. Diskussion med tävlingssektorn hur 

vi ska svara rent praktiskt. 

- Förfrågan om distriktet gör utmärkelser till klubbar som fyller 70 år. Beslut krävs vid 

nästa styrelsemöte alternativt ett VU-beslut. 

 

§37 

INFORMATION FRÅN KONGRESSEN 14-15 MAJ 

 Information från kongressen som var 14-15 maj. 

 

 Det var mycket diskussion om MT, förbundsstyrelsens förslag gick igenom. 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. Behöver tas upp på 

distriktets styrelsemöte samt invänta ytterligare information från SBK centralt. 

 

 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. 

   

§38 

RUTINER FÖR ERSÄTTNING RESOR TILL LOKALKLUBBARNA 

 Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 

§39 

ÖNSKEMÅL FRÅN DISTRIKTSMÖTE ANGÅENDE MH- OCH MT-BANOR 

 RUS-sektorn får göra en utredning på detta. 

 

§40 

ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN 

 Nedansiljans BK vill ha en styrelseutbildning. Eventuellt Jörgen Thorsell. 

 Borlänge BK vill ha en styrelseutbildning. 

  

§41 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

  

§42 

ÅRETS MÖTEN 

 Årets möten  

  

 Styrelsemöte:  25 maj efter distriktsmötet. 

  25 augusti kl 18:30 vid Falu BK, sektoransvariga deltar. 

  Fler styrelsemöten bokas senare. 

   

 Distriktsmöten:  25 maj kl 19:00 vid Borlänge BK. 

  13 september kl 19:00 vid Borlänge BK. 

  14 december kl 19:00 vid Borlänge BK. 

     

 

 

 

 



§43 

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT 

- Mötet beslutar att HUS-sektorn utser max två personer som får åka på lärareventet 

samt tar fram motkrav till de som åker, vilket kan ge en delfinansiering för kostnaden 

till distriktet. 

- Mötet beslutar att lokalklubbarna erbjuds att anmäla sig till Närkes utbildning 

instruktör spår så får de betala direkt till Närkes distrikt. HUS-sektorn informerar 

lokalklubbarna om detta. 
 

§44 

MÖTETS AVSLUTNING 

 Anders Östling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 19:20.  

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

  

____________________________________ ___________________________________ 

Lena Lindberg, sekreterare Anders Östling, ordförande 

 

 

 

 

____________________________________  

Cecilia Otterberg, justerare 

 

 


