
Styrelseprotokoll 5 år 2017 fört vid SBK Daladistriktets 

styrelsemöte 2017-08-14 kl 20:00 per telefon. 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Lena Lindberg, Irene Wellert 

och Ann-Louise Forsman. Maggan Carlson och Tore Karlsson 

deltar från och med ekonomiska rapporten. 

 

Daladistriktet Närvarande suppleanter: Maggan Carlson från ekonomiska 

rapporten 

 

 Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. 

 

 Ej närvarande: Jörgen Thorsell, Mikael Brandfors, Annika Jonsson 

och Kim Törnblom. 

 
 

 

§61 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

§62 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 

§63 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Ann-Louise Forsman som protokolljusterare. 
 

§64 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 15:e juni godkändes. Styrelsemötet den 8/8 flyttades 

fram på grund av få deltagare till den 14/8. Nina Christoffersson hör med Mikael 

Brandfors om han har hittat annat alternativ istället för ”messanger”, Ann-Louise 

Forsman föreslår ”supertext” istället. 
 

§65 

RAPPORTER 

 Sektorsansvariga har skickat in följande rapporter till mötet 

 

Tävlingssektorn: Under vecka 33 kommer det att bli examination  av tävlingsledare 

lydnad. DM är avklarat. Klubbarna har lagt tävlingar för 2018 i SBK tävling, det är 

bara Falu BK:s och Särna-Idre BK:s tävlingar som saknas just nu. 

 

Rasutvecklingssektorn mental (RUS): Det har inte hänt så mycket under sommaren 

på mentalfronten. Sektorn har tidigare ställt frågan till klubbarna angående en  

testledarutbildning, men hittills är det bara Borlänge BK som visat intresse. Det är inte 

försvarbart att starta en utbildning i egen regi för en deltagare, men Sune Halvarsson 

har lyssnat med närliggande distrikt om de har någon utbildning på gång eller om de 

kan tänkas medverka i en utbildning hos oss. Väldigt få har hittills svarat och de som 

svarat har inget på gång för tillfället. Sektorn får arbeta vidare på en plan för en 

testledarutbildning under hösten. 

 

Hundägarutbildningssektorn (HUS): Nina Christoffersson informerar att en 

allmäninstruktörsutbildning är startad med fyra deltagare. Lotta Sundström och Anneli 

Nilsson är huvudlärare i den. Anmälan har gått ut till instruktörsutbildning specialsök, 

ännu är bara två deltagare intresserade men inbjudan går även ut till närliggande 



distrikt nu. Inbjudan har även gått ut till agilityinstruktörsutbildning A1. 

 

 Arbetsgruppen 100-årsjubileumet: Annika Jonsson har skickat ut inbjudan till 

lokalklubbarna om att deltaga i arbetsgruppen. 

 

 Hemsida, mailadresser och facebook: Mikael Brandfors deltog inte på mötet så ingen 

rapport denna gång, men detta kommer att ingå i rapporter framåt.  

 

 Kassören: Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget per sektor och totalt.  

 

 Räddning: Maggan Carlson informerar att det blir en funktionskontroll i Uppsala den 

9/9. Hon kollar hur ekonomiska upplägget är på den och informerar Irene Wellert. 

Förfrågan om räddningshundskurser ska anmälas senast den 15/8. Distriktet beslutar att 

räddningssektorn får starta en prova-på-kurs om den vill.  
  

§66 

SKRIVELSER 

Struktur för SBK:s fortsatta gemensamma utvecklingsarbete, centralt kommer det att 

bildas en arbetsgrupp med deltagare från både distrikt och rasklubb samt 

förbundskansliet. Arbetsgruppen kommer bland annat att utgå från en utvärdering av 

det arbete som utförts inom utvecklingsprojektet. Distriktet har meddelat Nina 

Christoffersson som deltagare.  

 

Information om förbundsstyrelsens beslut rörande besparingar. 

 

SBK:s arbetsgrupp Distriktens roll 2017 har skickat ett antal frågor som de önskar få 

svar på senast den 17/8. Enkäten finns hos Sune Halvarsson nu. 

 

Möjlighet för lokalklubbar att anordna kvaltävlingar i Svensk Hundungdoms 

rallylydnadscup. Detta har vidarebefordrats till lokalklubbar och rallylydnadssektorn. 

 

En inbjudan från Svenska Nose Work klubben till SBK:s domare att bli domare i Nose 

Work. Har vidarebefordrats till tävlingssektorn. 

 

Det har inkommit en förfrågan om instruktörer Gympa med hund, som vidarebefordras 

till HUS. 

 

§67 

VU-BESLUT 

 VU-beslut har tagits angående konferens den 8/10: 

 

 Den tidigare beslutade konferensen den 8/10 för ordförande, sekreterare, kassörer och 

vice ordförande blir på Borlänge BK. Kostnaden tas av distriktet då det finns utrymme i 

budgeten enligt Irene Wellert. 

 Lena Lindberg fixar förmiddagsfika, kaffe, mjölk (laktosfri) och g.f. äppelpaj. Nina 

Christoffersson fixar lunch inklusive måltidsdryck. Irene Wellert fixar äppelpajer och 

vaniljsås. 

 

 Mötet konfirmerar det tagna VU-beslutet om att distriktet tar kostnaden för 

konferensen för ordförande, sekreterare, kassörer och vice ordförande den 8/10. 

 

§68 

BESLUT ANSÖKAN MEDLEMSKAP DRAGHUNDSPORTFÖRBUNDET 

 Karin Ljudén har tagit fram följande information enligt tidigare styrelsemötet:  

Hon har haft kontakt med Svenska draghundsportförbundet gällande ev medlemskap 

för Dalarnas SBK distrikt och hon ser följande alternativ: 

 



1. Det står distriktet fritt att göra aktiviteter inom draget med eller utan instruktör, utan 

att behöva vara medlemmar centralt. 

 

2. Är det så att distriktet har för avsikt att göra ett Dala-lag för tävling eller arrangera 

tävling i distriktets regi, behövs medlemskap! 

 

Karin Ljudén föreslår att vi avvaktar med medlemskap för att se intresset av de 

aktiviteter som eventuellt planeras. Utifrån det så kanske det väcks intresse för tävling 

och först då blir det aktuellt för medlemskap. 

 

Mötet beslutar att vi inte lämnar in någon ansökan om medlemskap till 

Draghundsportförbundet nu, utan vi inväntar om behov uppkommer enligt Karin 

Ljudéns förslag. 
  

§69 

DISKUSSION OM ORGANISATION 

 Diskussion om hur distriktet ska vara organiserat framåt. Alla funderar så tar vi upp det 

vid styrelsemötet den 12/10. 

 

§70 

ARBETSORDNING I STYRELSEN 

Arbetsordning behöver tas fram för distriktet som visar vem som ansvarar för vad, både 

styrelse och sektorer. Nina Christoffersson har tagit fram ett förslag som diskuterades. 

Alla ser över det och återkommer till Nina Christoffersson om åsikter senast den 30/9. 

Beslut tas förhoppningsvis vid nästa styrelsemöte den 12:e oktober. Arbetsordningen 

bör ersätta den tidigare arbetsfördelningen. 
   

§71 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 
  

§72 

NÄSTA MÖTE 

 Årets möten  

  

 Styrelsemöten:  20:e september kl 17:30 vid Borlänge BK, med sektorsansvariga 

innan distriktsmötet. 

  12:e oktober kl 18:30 vid Nedansiljans BK. 

  22:a november. 

   

 Distriktsmöten:  20:e september kl 19:00 vid Borlänge BK. 

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

§73 

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT 

 Distriktet beslutar att räddningssektorn får starta en prova-på-kurs om den vill.  

 

 Mötet konfirmerar det tagna VU-beslutet om att distriktet tar kostnaden för 

konferensen för ordförande, sekreterare, kassörer och vice ordförande den 8/10. 

 

Mötet beslutar att vi inte lämnar in någon ansökan om medlemskap till 

Draghundsportförbundet nu, utan vi inväntar om behov uppkommer enligt Karin 

Ljudéns förslag. 

 
 

§74 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 21:15.  



 
 

 Vid protokollet dag som ovan 

 

  

____________________________________ ___________________________________ 

Lena Lindberg, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

____________________________________  

Ann-Louise Forsman, justerare  


