Daladistriktet
Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts
distriktsmöte 2017-09-20 kl.19.00 i Borlänge BK:s
klubbstuga.
Närvarande:
Distriktsstyrelsen
Sektoransvariga
Representanter från lokalklubbarna och rasklubbar, se
bifogad bilaga
Hedersmedlemmar

§43
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade
mötet öppnat.
§44
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föredragna dagordningen godkändes.
§45
VAL AV JUSTERARE
Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Staffan Ståhl och Toni
Larsson.
§46
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes.
§47
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.

§48
RAPPORTER
-

Tävlingssektorn; Anders Östling och Toni Larsson informerar om att sju nya
tävlingsledare lydnad är godkända. Den 16/8 var det informationskväll i mondioring med
25-30 deltagare på Avesta BK, Jonas Wallén från Enköping höll i informationen. Det
kommer inom kort att gå ut en inbjudan om utbildning tävlingsledare bruks. Deltagare
SM: Staffan Ståhl sök, Camilla Lindqvist i skydds (silver), Annika Hallin i rapport. Toni
Larsson och Lars-Göran Gustafsson var domare på SM, Niclas Schöbel var
skyddsfigurant. Annika Hallin deltog även i nordiska mästerskapen i rapport. Alla
lokalklubbar i distriktet kommer att få information om vad som gäller för skyddslicenser
och vilka i distriktet som är ansvariga.

-

Hundägarutbildningssektorn; Nina Christoffersson informerar om att det nyss har startat
en allmänlydnadsutbildning med fyra deltagare. Inbjudan har gått ut om
instruktörsutbildning specialsök och agility, men båda utbildningarna har blivit inställda
på grund av för få deltagare. Grundmodul allmänlydnad är på gång, inbjudan kommer
inom kort. Camilla Lindqvist ska gå en lärarutbildning i grundmodul.

-

Tjänstehund patrull; Jörgen Thorsell informerar om att pågående kurs i Ludvika för
patrullekipage fortlöper och det är certprov i november. Under våren 2018 blir det en
internatkurs med upptagning från hela landet.

-

Rasutvecklingssektorn utställning; Ann-Kristin Norberg informerar om att utställningar
kommer att genomföras som planerat. Det ska bli en central utställningsarrangörsutbildning, inbjudan kommer så snart som centrala bjuder in. De lokalklubbar som har
eller tänker sig ha utställningar borde anmäla sig. Anmälningstid för utställningar blir två
år, vilket är en förändring emot tidigare. Sune Halvarsson hälsar att det kommer att
skickas ut en förfrågan om vilka som vill utbilda sig till figuranter och testledare. Det
kommer att finnas möjlighet att uppdatera ”gamla” figuranter. På den tidigare planerade
testledarutbildningen blev bara en anmäld, så den blev inställd.

-

Agility; Lena Dyrsmeds meddelar via mail att det är DM i Mora den 7:e oktober.

-

100-årsjubileumet; Annika Jonsson har skickat ut mail till alla lokalklubbars ordförande
och sekreterare om att få deltagare i arbetsgruppen. Hon önskar att klubbarna anmäler sig
till arbetsgruppen, det är två anmälda hittills.

-

Styrelsen; Kassör Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget. Om sektorerna håller
sina budgetar så ska distriktet kunna hålla sin budget. Positivt är att medlemsantalet har
ökat med 8%.

-

Lokalklubbar: Lars-Göran Gustafsson tackar för uppvaktningen vid sin födelsedag.
Malung-Sälens BK har kommit igång med tävlingar igen och en MH-bana är på gång.
Gagnef-Flodas BK har haft ett uthållighetsprov, det är nog den första lokalklubben i
Dalarna som arrangerar det. Flera klubbmedlemmar från Ludvika BK har fått fina resultat
på ungdoms-SM. Ludvika BK förbereder för sitt 70 årsfirande och det blir DM 15-17 juni
2018. DM kommer att innehålla flera grenar. Borlänge BK informerar att Märta
Andersson är första reserv i landslaget på VM i freestyle. Nedansiljans BK har utökat sin
draghundverksamhet, några kommer att starta i SM.

§49
MÅLDISKUSSION 2018
Distriktets mål utgår från de centrala målen och respektive mål innehåller sedan ett antal
genomförande-punkter. Inför 2018 års mål vill distriktsstyrelsen höra vad lokalklubbarna har för
förväntningar. Vid lokalklubbskonferensen lyftes en del punkter som önskades att distriktet ska
genomföra. Är dessa rätt? Både styrelse och sektorer har bjudit in till flera aktiviteter som det har
varit väldigt få anmälningar till. Gör distriktet rätt saker? Diskussion genomfördes på mötet där
bland annat följande lyftes:
-

Det är nog inte distriktet som gör fel saker utan det är svårt att hitta engagemang i
klubbarna.
Medlemmars engagemang behöver öka.
Kursverksamheten är viktig för att få nya medlemmar.
Det krävs att det finns engagerade medlemmar, det är inte antalet medlemmar som räknas.
Viktigt kunna behålla de medlemmar man har.
Hur kan aktiva medlemmar känna att de får mer nytta av sin lokalklubb?
Blir nya medlemmar inbjudna? Viktigt att ge dem tillfälle att lära sig.
Vi måste se de yngre förmågorna.
Sprid ansvaret på många, så att flera hjälper till. Att hjälpa är roligt.
Sprida kunskap mellan tävlingsgrenarna.
Respektera varandra och varandras intressen.

-

Tips att Hedemora-Säter BK har träffar varje lördag under vinterhalvåret (när det är mörkt
på kvällarna), där man tränar det man vill. Avslutar med grillning.
Distriktet bör fortsätta ge lokalklubbarna tillfällen att utbyta erfarenheter.
Något lättare att äta är bra vid distriktsmötena, vilket underlättar för de som kommer
direkt från sina arbeten.
Distriktet bör stämma av tävlingar mellan klubbar och närliggande distrikt så att tävlingar
inte blir samma datum.
Diskussion på distriktsmöte eller liknande möte om olika tävlingsgrenar, men då
informera innan så att berörda personer kan komma.
Kan det vara lyckosamt att ha en funktionärsgrupp oberoende av tävlingsgren?

§50
IDÉBANKEN
-

-

Hedemora-Säter BK har träffar varje lördag under vinterhalvåret (när det är mörkt på
kvällarna), där man tränar det man vill. Avslutar med grillning och alla tar med det man
vill grilla. Detta genomförs när vädret tillåter. De arrangerar även knytis.
Gemensamma arrangemang som öppnar upp för att lära känna varandra bättre är
lyckosamt. Flera klubbar har flera olika exempel:
Nedansiljans BK har smällarfritt valborgsfirande med lekar och tipspromenad.
Avesta BK har provat att göra träningslydnadstävling där man lånar varandras hundar.

§51
ÖVRIGA FRÅGOR
Kommer det att bli nya tillfällen för specialsöksinstruktörsutbildningen? Ett nytt försök borde
göras och då skickas till både sektorsansvarig, ordförande och sekreterare på klubbarna.
Hur gör klubbarna med deltagande i SM? Några betalar startavgiften och eventuellt ett litet
resebidrag.
§52
NÄSTA MÖTE
12:e december kl 19:00 vid Borlänge BK.
§53
MÖTETS AVSLUTNING
Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet kl. 21:12.

Vid protokollet dag som ovan:

________________________________
Lena Lindberg (sekreterare)

__________________________________
Nina Christoffersson (ordförande)

________________________________
Staffan Ståhl (justerare)

___________________________________
Toni Larsson (justerare)

