Styrelseprotokoll 4 år 2017 fört vid SBK Daladistriktets
styrelsemöte 2017-06-15 kl 19:00 per telefon.
Närvarande: Nina Christoffersson, Lena Lindberg, Irene Wellert,
Tore Karlsson, Mikael Brandfors, Annika Jonsson, Kim Törnblom.
Daladistriktet

Närvarande suppleanter: Annika Jonsson, Kim Törnblom.
Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson, Kim Törnblom.
Ej närvarande: Jörgen Thorsell, Ann-Louise Forsman, Maggan
Carlson.

§46
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§47
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§48
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Kim Törnblom som protokolljusterare.
§49
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll från den 31:a maj godkändes.
§50
RAPPORTER
Sektorsansvariga har skickat in följande rapporter till mötet
Tävlingssektorn: Nina Christoffersson håller en tävlingsledarutbildning lydnad med
13 deltagare. DM är på gång till helgen i Falun. Sektorn håller på att sammanställa
tävlingar för 2018. Sektorn kommer att hålla ett möte på söndag efter att DM är klart i
Falun.
Agilitysektorn: Sedan sist har Dalacupen genomförts - 6 träningstävlingar arrangerade
av Falu BK, Borlänge BK, Nedansiljans BK, Gagnef-Floda BK , Ludvika BK och
Mora BK. Det var mycket uppskattat och önskemål finns att köra den nästa år igen!!
Sammanlagt har 95 hundar deltagit!!!
Det har även varit en tävlingsledarutbildning med Klara Elisson som lärare. Distriktets
kassör ska kontaktas så hon kan debitera klubbarna för betalning av kursen samt för
ersättning till Klara Elisson.
Agilitysektorn har ett förslag om att det på distriktets hemsida ska finnas en kalender
där man lägger in alla officiella tävlingar, distriktsmöten samt t ex träningstävlingar på
klubbarna och andra aktiviteter som kan vara intressant även för andra klubbar. Se §53
nedan.
Rallylydnadssektorn:
På gång just nu inom Rallyn i distriktet:
1 - 2 juli har Sofia Angleby engagerats för en 2 - dagars kurshelg som genomförs på
Falu BK.
30 september arrangerar Nedansiljans BK officiell tävling alla klasser. I samband med
den hålls också DM.

Fram tills dess är tio tävlingsdagar/kvällar med 20 tävlingar.
Det har genomförts skrivar- och sekreterarutbildningar i början av sommaren. Alla tre
sekreterarna är klara. Av skrivarna är det en som gjort klart uppskrivning på tävling.
För de återstående erbjuds det många tillfällen under sommaren.
Ambitionen var att hinna med en distriktsträff på vårkanten, men det har inte hunnits
med. När man kommit in i april så är alla så upptagna att det skulle ha blivit skralt
deltagande. Ett nytt försök görs efter DM, någon gång i oktober.
Irene Wellert kontaktar agility- och rallylydnadssektorn om vad som ska faktureras och
betalas ut.
Rasutvecklingssektorn mental (RUS): RUS hade en uppdateringsträff i Dala-Floda
onsdag den 14/6 kl 19.00, för att informera om det nya regelverket för MH/MT och
eventuell kommande figurantutbildning. Närvarande klubbar var Sune Halvarsson
Ludvika BK, Ann-Kristin Norberg Gagnef-Floda BK, Henrik Gryth, Malung-Sälen BK
och Tore Karlsson Falu BK. Ej närvarande av de klubbar som har mentalverksamhet
var Mora BK och Borlänge BK. Anledning okänd.
Glädjande information kom från både Tore Karlsson Falu BK och Henrik Gryth
Malung-Sälen BK. Tore Karlsson informerade om att han ämnade hålla en studiecirkel
i mentalkunskap under hösten, detta för att försöka få igång mentalverksamheten i Falu
BK igen och Henrik Gryth informerade om att Malung-Sälen ämnar starta upp
mentalverksamheten igen.
I båda klubbarna fattas det figuranter, så vi diskuterade olika former av utbildning och
RUS kommer tillbaks med information när vi har funderat ut vilken lösning vi tänker
använda oss av.
Kassören: Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget. Tore Karlsson lyfter
fram åsikt om att till nästa års budget bör tas med för bidrag till förtäring kvällen vid
DM, vilket berör tävlingssektorn. I år tar Falu BK kostnaden själv.
§51
SKRIVELSER
Inga skrivelser har inkommit
§52
VU-BESLUT
Inga VU-beslut har tagits sedan förra mötet.
§53
INFORMATION HEMSIDA, MAILADRESSER OCH FACEBOOK
Hemsidan: Mikael Brandfors har gjort en ny hemsida. Varje sektor har en egen flik.
Under fliken klubbar kan lokalklubbarna lägga in sådant som man vill sprida till fler
klubbar, men inte tävlingar och kurser. Länk ska läggas till SBK Tävling för tävlingar
och MH/MT i distriktet. Alla måste gå igenom att rätt information finns på hemsidan.
Alla hör av sig till Mikael Brandfors om önskad information som ska läggas in och
önskade ändringar.
Facebook: Idag är det en sluten grupp, vilket innebär att man måste ansöka om att vara
med. Hur ska det vara framåt? En konsekvens är att annars ser alla de inlägg som
gjorts. Det behöver vara fler administratörer. Inga reklaminlägg ska ligga där, vilket
ska förtydligas.
Beslut att det ska vara en fortsatt sluten grupp för facebook, medlemsansökan krävs.
Administratörer är Mikael Brandfors, Nina Christoffersson och Annika Jonsson.

Kommunikationsgrupp för styrelsen ska skapas av Mikael Brandfors, där man frågor
kan tas som behöver hanteras snabbt. Förslaget är messenger, vilket bör kunna
användas även om man inte har facebook.
Mailadresser är skapade med namn sbkdaladistriktet för de flesta i styrelsen. Mikael
Brandfors ordnar så att det finns även för sektorsammankallande.
§54
BESLUT ANSÖKAN MEDLEMSKAP DRAGHUNDSPORTFÖRBUNDET
Lena Lindberg kontaktar Karin Ljuden om beslutsunderlag så styrelsen får en
uppfattning om vilket behov som finns att vara medlem i draghundsportförbundet.
§55
ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN
Arbetsordning behöver tas fram för distriktet som visar vem som gör vad, både för
styrelse och sektorer. Alla ser över några exempel och vi hjälps åt att sätta samman det
och skickar till Nina Christoffersson senast den 15/7. Hon sammanställer det och
förslaget tas upp vid nästa styrelsemöte den 8/8. Detta ersätter tidigare
arbetsfördelning.
§56
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETSGRUPPEN 100-ÅRSJUBILEUMET
Annika Jonsson skickar information till lokalklubbarna med kopia till ordförande och
sekreterare. Ann-Marie Folkesson informerade om 100-årsjubileumet på kongressen.
Annika Jonsson delges informationen och får kontaktuppgifter till Ann-Marie
Folkesson av Nina Christoffersson.
Beslut att resekostnader ersätts för de som deltar på möten i arbetsgruppen 100årsjubileumet.
§57
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor
§58
NÄSTA MÖTE
Årets möten
Styrelsemöten:

8:e augusti per telefon.
12:e oktober
22:a november

Distriktsmöten:

20:e september kl 19:00 vid Borlänge BK.
12:e december kl 19:00 vid Borlänge BK.

§59
FASTSTÄLLANDE AV BESLUT
Alla måste gå igenom att rätt information finns på hemsidan. Alla hör av sig till Mikael
Brandfors om önskad information som ska läggas in och önskade ändringar.
Beslut att det ska vara en fortsatt sluten grupp för facebook, medlemsansökan krävs.
Administratörer är Mikael Brandfors, Nina Christoffersson och Annika Jonsson.
Kommunikationsgrupp för styrelsen ska skapas av Mikael Brandfors, där man frågor
kan tas som behöver hanteras snabbt. Förslaget är messenger, vilket bör kunna
användas även om man inte har facebook.

Mailadresser är skapade med namn sbkdaladistriktet för de flesta i styrelsen. Mikael
Brandfors ordnar så att det finns även för sektorsammankallande.
Lena Lindberg kontaktar Karin Ljuden om beslutsunderlag så styrelsen får en
uppfattning om vilket behov som finns att vara medlem i draghundsportförbundet.
Arbetsordning behöver tas fram för distriktet som visar vem som gör vad, både för
styrelse och sektorer. Alla ser över några exempel och vi hjälps åt att sätta samman det
och skickar till Nina Christoffersson senast den 15/7. Hon sammanställer det och
förslaget tas upp vid nästa styrelsemöte den 8/8. Detta ersätter tidigare
arbetsfördelning.
Annika Jonsson skickar information till lokalklubbarna med kopia till ordförande och
sekreterare. Ann-Marie Folkesson informerade om 100-årsjubileumet på kongressen.
Annika Jonsson delges informationen och får kontaktuppgifter till Ann-Marie
Folkesson av Nina Christoffersson.
Beslut att resekostnader ersätts för de som deltar på möten i arbetsgruppen 100årsjubileumet.
§60
MÖTETS AVSLUTANDE
Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20:54.
Vid protokollet dag som ovan

____________________________________
Lena Lindberg, sekreterare

____________________________________
Kim Törnblom, justerare

___________________________________
Nina Christoffersson, ordförande

