Protokoll 7 år 2016 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte
2016-11-24 kl 18:30 per telefon.
Närvarande: Lena Lindberg, Nina Christoffersson, Cecilia
Otterberg, Jörgen Thorsell, Tore Karlsson, Maggan Carlson och
Mikael Palm.
Daladistriktet
Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson, Mikael Palm.
Närvarande suppleanter: Maggan Carlson, Mikael Palm.
Ej närvarande: Anders Östling, Irene Wellert, Ninni Ollén.
§80
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§81
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes efter tillägg av §92 Beslut förtjänsttecken
tjänstehund.
§82
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Jörgen Thorsell som protokolljusterare.
§83
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes.
§84
RAPPORTER
Tjänstehund patrull: Jörgen Thorsell informerar att det är kurschefshelg 26-27/11
som Jörgen Thorsell och Hasse Fredriksson åker på. Det har kommit inbjudan till
tjänstehundutbildningsdagar 10-11 februari. Jörgen Thorsell deltar för patrullhund och
Maggan Carlson deltar för räddning.
Räddning: Maggan Carlson informerar att det inte är något nytt emot förra protokollet.
Det är ett specialmöte den 2/12 som kommer att handla om hur få fart på fler nationella
hundar samt hur MSB:s arrangemang kommer att vara i SWIFT.
HUS: Nina Christoffersson informerar att KUL-träffen, för HUS-ansvariga i
lokalklubbarna, som planerats den 20/11 blev inställd på grund av för få anmälda.
Lärarutbildningen fortgår och det blir en grundmodul i februari. Sektorn har
planeringsmöte 1/12. Vidareutbildning för instruktörer i belöningsträning i Falun är
genomförd.
Tävling: Nina Christoffersson informerar att det har genomförts konferens för
lydnadsdomare och tävlingsledare. Det blir konferens för tävlingssekreterare i mitten
av januari. Anders Östling och Toni Larsson åker på bruksdomarkonferensen.
Ekonomi: Irene Wellert informerar via mail om det ekonomiska läget.
Ordförande: Nina Christoffersson informerar att hon och Anders Östling var på
SKK:s möte den 19/11 om SKK:s organisationsutredning. På Svenska Kennelklubbens
kennelfullmäktige 2015 beslutades om att en organisationsutredning skulle göras. En
arbetsgrupp fick i uppdrag att se över organisationen (mer information finns att finna

på SBK:s hemsida http://www.brukshundklubben.se/SKK-organisationsutredning ).
Alla klubbar var inbjudna på mötena som genomfördes på flera orter. Jahn Stääv höll i
mötet som Nina Christoffersson och Anders Östling deltog på. Det var dåligt
deltagande från Dalarna. Efter helgens möten kommer ett förslag att sammanställas och
föreslås CS och kennelfullmäktige. Huvudförslaget är bland annat att:
- alla ska känna sig välkomna
- sex regioner med egna styrelser och regionkontor
- grundmedlemsskap
- förändrad valprocedur till KF och CS
- ökad möjlighet till delaktighet och påverkan
- företag ska kunna anslutas till SKK
- hundcollege.
Om förslaget går igenom är tanken att Sverige delas upp i sex olika
geografiska regioner, vilka alla medlemmar blir anslutna till, varje region blir en egen
juridisk person. Klubbar inom området ansluts till regionen. Varje region ska ha ett
eget regionfullmäktige och ett regionkontor med 2-5 personer anställda, dessa personer
ska arbeta med verksamheten inom varje region.
Om den nya organisationen beslutas kommer det att få effekter på SBK:s organisation
och för våra medlemmar. Förslaget kommer att skickas ut på remiss, så det är viktigt att
alla lämnar sina åsikter. Om förslaget går igenom kommer förändringarna att vara med
i stadgan år 2021. Till distriktsmötet den 14/12 kommer Anders Östling och Nina
Christoffersson att ta fram en presentation. Fokus på distriktsmötet att utveckla den
lokala klubben.
§85
MÅLUPPFÖLJNING
Uppföljning mål för 2016 genomfördes övergripande. Medlemsantalet är något bättre.
§86
SKRIVELSER
- Information från SKK angående en ny version av SKK:s dataprogram för
administration av utställningar.
- Informationssida för arbetet med SKK:s organisationsutredning på
brukshundklubben.se.
- Inbjudan till Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens med
framtidstema helgen den 28-29 januari 2016, se §89.
§87
MOTIONER FRÅN LOKALKLUBBAR
Inga motioner har inkommit.
§88
FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGEN FS
Valberedningen för SBK Centralt har skickat ut önskemål om att få förslag på nya
ledamöter. Inga förslag har inkommit från lokalklubbarna. Om någon har något bra
förslag så får de senast den 3:e december kontakta Anders Östling, Nina
Christoffersson eller Lena Lindberg.
§89
ORGANISATIONSKONFERENS
Inbjudan till Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens med
framtidstema helgen den 28-29 januari 2017. Anmälan ska vara förbundskansliet
tillhanda senast 2016-12-13. Mötet beslutar att Anders Östling och Nina
Christoffersson åker på det.

§90
PROGRAM LOKALKLUBBSKONFERENS
Preliminärt program lokalklubbskonferens:
9:00-10:00
Information från distriktet
10:00-11:00
Information om assistanshundar av Viveka Lindström
11:00-14:00
Grupparbeten inkl lunch
Frågeställningar skickas in av lokalklubbarna en stund innan mötet. Inbjudan går ut i
samband med inbjudan årsmöte, påminnelse skickas efter helgerna i januari.
§91
ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN
Inget att avhandla.
§92
BESLUT FÖRTJÄNSTTECKEN TJÄNSTEHUND
Inlämnade förtjänsttecken tillstyrks.
§93
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.
§94
ÅRETS MÖTEN
Årets möten
Styrelsemöte:

Distriktsmöten:

8 januari budgetmöte kl 15:00 vid Falu BK. Tore Karlsson
kontrollerar att Falu BK är bokad.
14 december kl 19:00 vid Borlänge BK. Fokus SKK:s
organisationsutredning och att utveckla den lokala klubben.
Lokalklubbskonferens 19/3 9:00-14:00. Information om
assistanshund, distriktsmötenas roll mm. Klubbar får betala för
anmälda deltagare som inte kommer. Irene Wellert ordnar
lokalbokning. Lena Lindberg och Irene Wellert gör inbjudan.
Årsmöte 19/3 kl 15:00 efter lokalklubbskonferensen.

§95
FASTSTÄLLANDE AV BESLUT
- Om någon har något bra förslag till FS valberedning så får de senast den 3:e december
kontakta Anders Östling, Nina Christoffersson eller Lena Lindberg.
- Mötet beslutar att Anders Östling och Nina Christoffersson åker på
organisationskonferensen 28-29/1.
- Preliminärt program lokalklubbskonferens.
- Inlämnade förtjänsttecken tillstyrks.
Tore Karlsson kontrollerar att Falu BK är bokad.
§96
MÖTETS AVSLUTNING
Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 19:55.

Vid protokollet dag som ovan

____________________________________
Lena Lindberg, sekreterare

____________________________________
Jörgen Thorsell, justerare

___________________________________
Nina Christoffersson, ordförande

