Daladistriktet
Protokoll nr 5 fört vid SBK:s Daladistrikts
distriktsmöte 2017-12-12 kl.19.00 i Borlänge BK:s
klubbstuga.
Närvarande:
Distriktsstyrelsen
Sektoransvariga
Representanter från lokalklubbarna och rasklubbar, se
bifogad bilaga
Hedersmedlemmar

§54
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade
mötet öppnat.
§55
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föredragna dagordningen godkändes.
§56
VAL AV JUSTERARE
Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Elisabeth Thorstensson och
Anders Östling.
§57
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes efter komplettering §50 att Hedemora-Säter BK:s träningar med
grillning är under vinterhalvåret.
§58
SKRIVELSER
- Inbjudan till kongressen har skickats till ordförande för lokalklubbar.
- Remiss organisation 2020 har skickats från SBK:s generalsekreterare.
§59
RAPPORTER
-

Tävlingssektorn; Anders Östling informerar om att det har skickats ut enkät till
lokalklubbarna om önskade utbildningar av funktionärer till 14/12.

-

Hundägarutbildningssektorn; Nina Christoffersson informerar att Camilla Lindqvist går
lärarutbildning grundmodul. Det finns efterfrågan på instruktörsutbildningar. Elisabeth
Thorstensson lyfter frågan om det kommer att bli någon specialsöksutbildning under 2018.
Sektorn tar med sig frågan.

-

Tjänstehund patrull; Jörgen Thorsell informerar att kursen patrullhund är avslutad med
fem godkända ekipage. Det var dessutom omprov för tre från Östersund och en från

Surahammar. Det planeras en internatkurs till våren där det är riksintag, men dalaekipage
har förtur.
-

Tjänstehund räddning; Maggan Carlson informerar att det är lugnt. Det finns ännu ingen
kravspecifikation från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

-

Rasutvecklingssektorn; Sune Halvarsson informerar att Elisabeth Thorstensson är godkänd
testledare. Utbildning av figuranter i både MH och MT ska ske under våren. Utskick
kommer inom kort att skickas ut till klubbarna om att anmäla in figuranter mm. Alla
lokalklubbar ska svara även om man inte har några figuranter. Elisabeth Thorstensson har
lagt upp en facebookgrupp för figuranter i distriktet.

-

Rasutvecklingssektorn utställning; Ingen närvarande.

-

Agility; Lena Dyrsmeds informerar att det har varit DM i Mora. Det är bestämt att DM i
agility genomförs tillsammans med alla andra grenar i Ludvika 15-17/6 år 2018. Ekipage
från distriktet deltar i länskampen som genomförs i februari-mars 2018.

-

Rallylydnad; Katrin Thors informerar att det var DM i Nedansiljan i slutet av september.
Det är bestämt att DM i rallylydnad genomförs tillsammans med alla andra grenar i
Ludvika 15-17/6 år 2018. Till sommaren blir det lag-SM i Insjön.

-

Styrelsen; Lena Lindberg informerar om det ekonomiska läget.

-

Lokalklubbar:
o
o
o

o

o
o

-

Avesta BK informerar att verksamheten flyter på och valberedningen arbetar för
att få ihop nästa styrelse. Klubben hyr träningshall i Fagersta.
Borlänge BK informerar att verksamheten flyter på. Klubben hyr träningshall vid
Falu Djursjukhus. Renovering av klubbstugan pågår.
Falu BK har genomfört det som planerats, men har haft få deltagare på
utbildningarna. Agilityverksamheten har kommit igång mer. Det har varit 70årsjubiluem som firades med en trevlig fest, men det var få deltagare. Nästa år
kommer det att finnas fler instruktörer.
Gagnef-Floda BK har haft 20-års jubileum med ca 40 deltagare. Har haft många
tävlingar inom en månad. I höstas genomfördes det första officiella
uthållighetsprovet, UHP, i Dalarna. Två ekipage tävlade på barmarks-SM och tog
medaljer.
Hedemora-Säter BK informerar att verksamheten har flutit på. Nu är
korvgrillningssäsongen igång.
Ludvika BK informerar att all verksamhet har flutit på. Klubben har fått nya
instruktörer. Just nu pågår renovering av klubbstugans kök. Julfest kommer ändå
att genomföras, trots brist på kök. Förberedelser pågår för DM 2018 samt inför
utställning i april.

Anders Östling informerar att Therese Palm är ny generalsekreterare för SBK.

§60
MOTIONER FRÅN LOKALKLUBBAR
Två motioner har inkommit från Gagnef-Floda BK. Motion 1 handlar om att det bara ska vara
en domare på bruksprov. Motion 2 handlar om ny organisation i SBK. Motionerna har inte
beslutats på ett medlemsmöte, så de är inte giltiga. De väcker ändå tankar så alla uppmanas till
att läsa dem.
§61
SBK:S 100-ÅRSJUBILEUM
Annika Jonsson har bett om representanter från lokalklubbarna till arbetsgruppen och det har varit
svalt intresse, med enbart två anmälda än så länge. Tanken är att de ska samordna, sprida
information och byta idéer.

Den 13 januari blir det livestreaming runt om i Sverige av föreläsning i Stockholm med Per
Jensen professor i etologi, Åsa Nilsonne professor i psykologi och Kenth Svartberg doktor i
etologi. I Dalarna blir det i Falun, Ludvika och Rättvik i samarbete med Studiefrämjandet. De vill
att lokalklubbarna representerar sig. Det kan vara flera deltagare som inte är medlemmar i SBK.
Den 30:e maj ska det bjudas på tårta på lokalklubbarna.
§62
ÅRETS ELDSJÄL
Distriktsstyrelsen har beslutat att införa pris för ”Distriktets eldsjäl”. Lokalklubbarna får nominera
medlemmar med motivering och skicka till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen är jury och tar
beslut och premiering sker på distriktets årsmöte. Det kommer att skickas ut mer information.
§63
GRUPPARBETE/DISKUSSIONER
Mötet gick igenom det material som har inkommit angående remissen om organisation 2020.
Upplevelsen är att det inte är så mycket nytt. Följande tankar kom upp i diskussionen på mötet:
Är det bra att organisationen bygger på utlokalisering? Det finns redan på vissa klubbar inom
distriktet. Risk att ortsgrupper blir missnöjesgrupper. Det är även en risk att distriktet får ta allt.
Ortsgrupper eller sektioner måste ske i ordnade former med styrning så att det ändå blir en
tillhörighet till klubben. Fördel att verksamhet kan fortgå även om det är svårt att få en styrelse.
Eventuellt stannar fler kvar inom SBK.
Bilda en klubb med krav på minsta antal medlemmar. Kan det bli för stora klubbar istället? Krävs
det då en delning av klubbar som har många medlemmar. Även om det är många medlemmar är
det inte säkert att det är fler aktiva.
Samarbete lokalklubbar och rasklubbar. Det är färre rasklubbar med på distriktsmötena. Vi kanske
skulle ha ett möte med lokalklubbar och rasklubbar. Det blev mindre samarbete när rasklubbarna
inte hade rösträtt på distriktsmötena längre utan bara närvaro- och yttranderätt. Rasklubbar har
även nytta av att samarbeta med lokalklubbar. Önskemål lyftes om en uppfödarutbildning i
distriktet.
Ska det vara utskott istället för sektioner? Inga åsikter.
Fördelar måste vägas mot nackdelar. Omorganisationer kan kräva mycket arbete som tar tid och
kraft. Viktigt att man vet att det blir bättre. Eventuellt kan det vara bättre att ta små steg framåt.
Uppmaning att lokalklubbarna tittar på remissen och återkommer till distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsen kommer att svara på remissen.
§64
IDÉBANKEN
Kan det vara idé att ha en facebookgrupp där medlemmar kan lämna frågor men enbart valda kan
svara? Mötet har olika meningar om det då det finns både för- och nackdelar.
En bra idé som är på gång och som förhoppningsvis kommer att öka sammanhållningen mellan
tävlingsgrenarna är det gemensamma DM som planeras att genomföras av Ludvika BK år 2018.
§65
ÖVRIGA FRÅGOR
Önskemål om tävlingspsykologiföreläsning med Eva-Marie Vehrgård.
Västmanland arbetar för bruks-SM 2019 och önskar eventuellt hjälp av Dalarna.

§66
NÄSTA MÖTE
Årsmöte den 18:e mars 2018 kl 15:00 vid Scandic i Falun. Före årsmötet blir det en
lokalklubbskonferens med inriktning på föreningsteknik. Start kl 8:30 med kaffe och smörgås och
konferensen börjar kl 9:00.
§67
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)

________________________________
Elisabeth Thorstensson (justerare)

___________________________________
Anders Östling (justerare)

