Styrelseprotokoll 6 år 2017 fört vid SBK Daladistriktets
styrelsemöte 2017-10-12 kl 18:30 vid Nedansiljans BK.
Närvarande: Nina Christoffersson, Lena Lindberg, Irene Wellert,
Jörgen Thorsell, Ann-Louise Forsman, Tore Karlsson.
Daladistriktet

Närvarande suppleanter:
Tjänstgörande suppleanter:
Ej närvarande: Mikael Brandfors, Maggan Carlson, Annika
Jonsson, Kim Törnblom.

§75
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§76
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§77
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Tore Karlsson som protokolljusterare.
§78
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll från den 14:e augusti godkändes.
§79
RAPPORTER
Ekonomirapport: Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget per sektor och
totalt. Hon håller på att fakturera ut det som har inkommit.
Rapport från konferens för lokalklubbarnas ordförande, kassörer och sekreterare
den 8:e oktober: Nina Christoffersson informerar övergripande om konferensen som
var uppskattad. Det finns efterfrågan på en återkommande årlig konferens då det finns
ett behov av utbyte mellan klubbarna. Det kom även upp önskemål om hjälp med
föreningsteknik. Förslaget är att vi har föreningsteknikkurs vid lokalklubbskonferensen
före årsmötet.
Tjänstehund Räddning: Maggan Carlson informerar via mail att det kommer att gå en
pilotkurs för certifiering av MPS hundar här i Dalarna. Den bekostas av medel ur
Landsstormsfonden. Distriktet har inga kostnader för den. Det har flyttat in en godkänd
räddningshund till distriktet.
§80
SKRIVELSER
Information om SBK:s nya mentaltest MT2017.
Inbjudan RAS/RUS-konferens 4-5 november.
Inbjudan mentalbeskrivarutbildning 2018.
Valberedningens arbete inom Svenska Brukshundklubben inför kongressen 2018.

Skrivelse från SBK:s centrala valberedning som även innehåller en enkät.
§81
VU-BESLUT
Inga VU-beslut är tagna.
§82
BESLUT ARBETSORDNING I STYRELSEN
Den föreslagna arbetsordningen beslutas av mötet, men det är ett levande dokument
som behöver uppdateras framåt. Arbetsordningen läggs ut på hemsidan.
§83
DISKUSSION OM FRAMTIDA ORGANISATION
Diskussion om olika möjligheter för att få ökad sammanhållning och helhetskänsla.
§84
BUDGETMÖTE, ÅRSMÖTE OCH ÅRSHJUL
Budgetmöte 7:e januari 2018 kl 13:00 med början lunch vid Falu BK. Tore Karlsson
bokar Falu BK och meddelar Lena Lindberg om det är ledigt.
Årsmöte den 18:e mars 2018 kl 15:00 vid Scandic i Falun. Före det en
lokalklubbskonferens med inriktning föreningsteknik. Nina Christoffersson hör med
Studiefrämjandet om man kan ha föreningsteknikutbildningen via dem. Start kl 8:30
med kaffe och smörgås och konferensen börjar kl 9:00.
Årshjul läggs ut på hemsidan och alla ansvarar för att fylla i när något händer.
§85
ÖVRIGA FRÅGOR
Alla måste hjälpas åt att fylla hemsidan med aktuella uppgifter.
§86
NÄSTA MÖTE
Årets möten
Styrelsemöten:

22:a november kl 18:00vid Borlänge BK. Sektorsansvariga kallas
till mötet.
Budgetmöte 7 januari 2018 kl 13:00 vid Falu BK.
Sektorsansvariga och hedersmedlemmar kallas till mötet.

Distriktsmöten:

12:e december kl 19:00 vid Borlänge BK.
Årsmöte den 18:e mars 2018 kl 15:00 vid Scandic i Falun. Före det
en lokalklubbskonferens med inriktning föreningsteknik. Start kl
8:30 med kaffe och smörgås och konferensen börjar kl 9:00.

§87
FASTSTÄLLANDE AV BESLUT
Den föreslagna arbetsordningen beslutas av mötet, men det är ett levande dokument
som behöver uppdateras framåt. Arbetsordningen läggs ut på hemsidan.
Budgetmöte 7:e januari 2018 kl 13:00 med början lunch vid Falu BK. Tore Karlsson
bokar Falu BK och meddelar Lena Lindberg om det är ledigt.
Årsmöte den 18:e mars 2018 kl 15:00 vid Scandic i Falun. Före det en
lokalklubbskonferens med inriktning föreningsteknik. Nina Christoffersson hör med
Studiefrämjandet om man kan ha föreningsteknikutbildningen via dem. Start kl 8:30
med kaffe och smörgås och konferensen börjar kl 9:00.

Årshjul läggs ut på hemsidan och alla ansvarar för att fylla i när något händer.
§88
MÖTETS AVSLUTANDE
Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20:22.
Vid protokollet dag som ovan

____________________________________
Lena Lindberg, sekreterare

____________________________________
Tore Karlsson, justerare

___________________________________
Nina Christoffersson, ordförande

