Daladistriktet
Protokoll nr 3 fört vid SBK:s Daladistrikts
distriktsmöte 2017-05-31 kl.19.00 i Falu BK:s
klubbstuga.
Närvarande:
Distriktsstyrelsen
Sektoransvariga
Representanter från lokalklubbarna och rasklubbar, se
bifogad bilaga
Hedersmedlemmar

§32
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson 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 Marie-Louise Caris och Tore
Karlsson.
§35
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes.
§36
SKRIVELSER
Tävlingssekreterare för bruks får tjänstgöra vid lydnadsprov, men inte vid rallylydnad enligt Janna
Nordin från SBK:s tävlingsavdelning.
§37
RAPPORT FRÅN KONGRESSEN
Nina Christoffersson, Irene Wellert och Lena Lindberg var till SBK:s kongress den 20-21 maj.
Ny suppleant i förbundsstyrelsen blev daladistriktets Anders Östling.
Valda till förbundsstyrelsen blev enligt valberedningens förslag förutom att Anders Dahlstedt blev
invald istället för föreslagna Gunilla Andersson och Arne Jonsson valdes in på fyllnadsval 1 år
istället för förslaget på nyval 2 år. Det är bra inför SKK:s organisationsutredning att Anders
Dahlstedt blev kvar i förbundsstyrelsen.
SKK:s organisationsutredning nämndes knappt av Ulf Uddman.
FS förslag 1: Avgiftsökning. Bifalles. Innebär ökning på 20 kr till 400 kr fr o m 2018.

FS förslag 2: Kortare kongressprotokoll. Bifalles.
FS förslag 3: Ny logotype utan kedja. Bifalles efter diskussioner. Blev votering. Den nya
logotypen ska fasas in, så gammalt material med gamla logotypen kan fortsätta användas.
Jubileumsloggan innehåller kedjan.
Motion nr 1: Kongress vartannat år. Bordläggs till nästa år.
Motion nr 2: Analys av lokalklubbarnas behov av förbundsstyrelsens stöd för utveckling av
verksamheten. Motionen besvarad.
Motion 3: Specialsök som tävlingsform. Bifalles och enligt förbundsstyrelsens yttrande.
Inte mycket diskussioner om verksamhetsberättelsen och budget.
Ann-Marie Folkesson informerade om 100-årsjubileumet. Det firas med flera aktiviteter över
hela landet:


30 - 31 december: Happy Dog Clarion hotell Arlanda, Brukshundklubben är där och
håller i olika aktiviteter.



4 - 7 januari: My Dog i Göteborg. Här visar vi upp vår organisation och att vi firar!



13 januari: "Tänk om hunden kunde prata..." föreläsning på Folkets hus i Stockholm.
Föreläsare: Per Jensen, Åsa Nilsonne och Kenth Svartberg. Föreläsningen kommer även
att streamas och sändas på flera platser i landet.



26 - 27 maj: Kongress på Clarion hotell Arlanda, alla ordförande i lokalklubbar och
rasklubbar inbjuds, utöver ordinarie delegater, gäster och hedersmedlemmar.



30 maj: Födelsedag och stort tårtkalas på alla lokalklubbar kl 19:30. Förbundsordförande
håller tal som sänds via webben kl 19:50. Kl 20.00 hurrar hela Sverige.



23 - 26 augusti: SM i Bruks, IPO, rallylydnad och lydnad. Blekingedistriktet arrangerar
och platsen blir Ronneby Brunnpark. Mästerskapet blir ett fint sätt för oss att visa upp vår
organisation, alla duktiga hundtränare och fira tillsammans!



8 - 9 december: Stockholms Hundmässa, här visar vi upp vår organisation och att vi firar!



Dessutom arrangeras en rad aktiviteter under temat "jubileumsapporten" – en stafett av
aktiviteter och arrangemang som arrangeras av klubbar över hela landet. Mer om
jubileumsapporten kommer!

Ulf Uddman, talade om statistik, bland annat att valpkurser har minskat med 31% och där har
SBK har en tredjedel. Det är en viktig medlemsrekryteringsbas som vi har tappat.
Kennelfullmäktige har fått in flera motioner varav merparten var från SBK. SKK har börjat
göra en översyn inför nästa regelrevidering. Mondioring fick en eloge för att införandet har
hanterats bra. År 2018 kommer huvudmannaavtalen att falla ut och ska ses över. Nu har SBK
huvudmannaavtal för bruks, lydnad och rallylydnad. Slutrapport om organisationsutredningen
håller på att sammanställas till centralstyrelsen som sedan kommer att lämnas till
kennelfullmäktige. Försvarsmakten har tillsammans med SKK och SBK nått en
överenskommelse, så försvarsmaktshundar får registreras fr o m 1/5 i år. Flera hundar ska nu
MH-beskrivas.
Arbetsgruppen 2020-organisationsöversyn inom SBK informerade om deras arbete hittills. De
har sett både utifrån hur det varit historiskt och nuläget. Det är viktigt att det finns en röd tråd
genom organisationen. Några nyheter i förslaget är ett medlemsforum, närmare samarbete
lokalklubbar och rasklubbar. Det är viktigt att ta sig an medlemmarnas intressen.
Natalie Johansson från Sveriges hundungdom framförde önskemål att alla lokalklubbar har en
länk till Sveriges hundungdom på sina hemsidor.
Förbundskansliet informerar om pågående arbeten:











Utveckling idébanken på hemsidan.
Fortsatt arbete med kontaktpersoner per distrikt.
Analys vilka klubbar som har ökat/minskat antal medlemmar och varför.
Digitalt formulär för medlemsregistrering på hemsidan som är direktkopplat till medlem
online.
Klubbwebb – hemsidor för alla lokalklubbar i samma format.
Digital strategi för att öka användarvänligheten.
Eventuellt gemensam ansvarsförsäkring. Eventuellt enkät om önskemål.
Digital lärplattform.
Molnbaserad tjänst för bokföring, om det är efterfrågat.
Matfors BK fick priser för årets utbildare och årets eldsjäl för sina engagemang.
Det kommer att bli större behov av tjänstehundar. I september kommer det att vara en stor
övning. Viktigt att SBK visar att vi är en frivilligorganisation.
Per Johansson från Glada Hudikteatern föreläste med budskapet att se möjligheter och inga
fördomar.

§38
INFÖR 100-ÅRSJUBILEUM
Annika Jonsson vill ha fler i distriktets arbetsgrupp inför 100-årsjubileumet, så alla lokalklubbar
bör skicka in personer i arbetsgruppen.
§39
IDÉBANKEN
Vad innebär det att vara en utvecklingsklubb? Kansliet har tagit över arbetet med det arbete som
tidigare projektledaren fått fram vid de workshops som hölls runt i landet och finns nu att hitta på
brukshundsklubbens hemsida. Om man anmäler sig till att bli utvecklingsklubb kan man få hjälp
att ta fram informationsmaterial, medlemsundersökningar, marknadsföring mm. Gå in på
funktionärssidor / Klubb och organisation. Där finns även en idébank – behålla, rekrytera, för alla
medlemmar där man är, resurser etc.
§40
ÖVRIGA FRÅGOR
Sune Halvarsson kan inte deltaga, men har meddelat att det kommer att bli figurantuppdatering
den 14:e juni genom en informationsträff i Gagnef-Floda. Det finns efterfrågan på en
figurantutbildning, så det kommer att ordnas en utbildning.
Distriktsstyrelsen önskar fortsätta att besöka lokalklubbarna. Kan röra sig om olika frågor eller
kanske bara att deltaga på ett möte. Det finns även möjlighet att ta stöd av föreningscoach, vilket i
distriktet är Anders Östling. Det går att höra av sig direkt till både föreningscoachen eller
styrelsen vid behov av stöd.
Tore Karlsson undrar hur andra klubbar samarbetar med Studiefrämjandet. Inlämnat
träningsgrupper samt kurser och de får ca 20 kr per studietimme och deltagare som kan nyttjas för
tjänster som t ex kopiering, böcker, annonsering och utbildning, domararvoden. HUS-sektorn har
haft information från Studiefrämjandet vid sina konferenser. För att hålla utbildning krävs att fylla
i deltagarlista och ha en arbetsplan.
För att få fler instruktörer skulle duktiga personer få möjlighet att hålla utbildning och sedan
utbilda sig.
Tävlingssektorn informerar att tävlingsledarutbildning bruks troligtvis blir till hösten då det ännu
bara är fyra anmälda. Tävlingsledarutbildning lydnad har nyss startat.

Distriktet har början till en ny hemsida samt en facebook-sida. Kontakta Nina Christoffersson för
att bli medlem i fb-sidan. Bör kunna gå att ordna så att den är öppen för alla, alla kan se men bara
medlemmar kan göra inlägg.
§41
NÄSTA MÖTE
20:e september kl 19:00 vid Borlänge BK.
§42
MÖTETS AVSLUTNING
Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:46.

Vid protokollet dag som ovan:

________________________________
Lena Lindberg (sekreterare)

__________________________________
Nina Christoffersson (ordförande)

________________________________
Marie-Louise Caris (justerare)

___________________________________
Tore Karlsson (justerare)

