
Styrelseprotokoll 7 år 2017 fört vid SBK Daladistriktets 

styrelsemöte 2017-11-22 kl 18:00 vid Borlänge BK. 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Lena Lindberg, Irene Wellert, 

Jörgen Thorsell, Ann-Louise Forsman, Katrin Thors (hon deltar till 

och med §97), Sune Halvarsson, Anders Östling, Maggan Carlson. 

Daladistriktet  

 Närvarande suppleanter: Maggan Carlson. 

 

 Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. 

 

 Ej närvarande: Tore Karlsson, Mikael Brandfors, , Annika 

Jonsson, Kim Törnblom, Ann-Kristin Norberg, Thomas Enbäck, 

Lena Dyrsmeds, Karin Ljuden. 

 
 

 

§89 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

§90 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes efter ändrad benämning på §98 till ”Beslut 

avgifter på kurser och konferenser”. 
 

§91 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell som protokolljusterare. 
 

§92 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 12:e oktober godkändes. Nina Christoffersson kommer 

att träffa Studiefrämjandet den 12 december. 
 

§93 

RAPPORTER 

HUS: Thomas rapporterar via mail att det pågår en allmänlydnadinstruktörsutbildning 

med Lotta Sundström & Annelie Nilsson som lärare. En person går lärarutbildning 

grundmodul (Camilla Lindkvist Borlänge BK). 

 

Tyvärr har instruktörutbildningar i specialsök samt agility tvingats ställa in på grund av 

för få anmälda. 

Agility: Lena Dyrsmeds rapporterar via mail att det har genomförts DM i Mora. Nästa 

år kommer DM att hållas i Ludvika i samband med att alla övriga DM ordnas. 

 Eftersom agilityn  fr o m 1/1-2017 utökats så att det går i 5 storlekar så kommer det att 

nästa år behöva utökas med två vandringspriser till. Det är ännu inte bestämt om det 

ska göras eller införskaffas två nya dalahästar, men det ska kollas upp pris för de olika 

alternativen. 

 

 Draghund: Karin Ljuden rapporterar via mail att det inte har hänt något nytt utan 

hösten har ägnats till att var och en har tränat på sin hemmaplan under 

barmarkssäsongen. Det stora målet för de flesta var SM barmarksdrag på Lugnet i 

Falun som var helgen den 20-22 oktober Det var det största barmarksdrags SM som 

anordnats hittills med ca 350 startande och arrangerades av Södra Dalarnas 

Draghundsklubb. Barmarksdrag har ökat mycket snabbt och det är jättekul för både 



förare och hundar. Nu nalkas vintern och det är skidor och/eller släde som gäller. Inte 

lika många tävlande, men det är många som utövar sporten med hunden efter sina 

förutsättningar.  

 

Det finns funderingar kring att försöka få ihop en träff mot vårkanten med 

barmarksdrag. Utmaningen är att hitta en helg som passar de flesta. 

  

Räddning: Maggan Carlson informerar att den 26-29 oktober var det ruinträning med 

norska lavingänget. Svenskarna åker sedan till Norge i mars och tränar. Det finns 

förfrågan om kursstart, men det blir ingen så länge som det inte finns någon beställning 

på hundar från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). En pilotkurs 

som arrangeras av samhällsnyttiga hundar centralt för räddning och patrull har haft 

utbildning i orientering och MSO (managing search operations). 

 

Tjänstehund Patrull: Jörgen Thorsell informerar att kursen patrullhund avslutades 

den 11-12/11, alla fem ekipage blev godkända. 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. Planerar även för DM nästa år, men datum är inte 

bestämt. 

 

Tävling: Anders Östling informerar att tävlingsledarutbildning bruks är startad med 

fyra deltagare. Lars-Göran Gustafsson och Stefan Ollars är föreslagna att döma 

lydnads-SM. Det är dags att föreslå domare till bruks-SM. Domarkonferens lydnad är 

efterfrågat och planering för genomförande pågår. Eventuellt bör det även göras för 

tävlingsledare lydnad. Fråga om behov av utbildningar kommer att skickas ut till 

lokalklubbarna. Centralt håller en ny tävlingssekreterarutbildning att tas fram.  

 

RUS: Sune Halvarsson informerar att det till våren planeras en utbildning och 

uppdatering av funktionärer. Det kommer att skickas ut förfrågan till lokalklubbarna  

om vilka funktionärer som finns på respektive klubb, inlämning till senast 15/1 2018. 

Det har varit flera MH och MT i distriktet under året. Elisabeth Thorstensson från 

Borlänge BK var till Vallentuna och blev godkänd testledare. SBK centralt kommer att 

genomföra en beskrivarutbildning, men ort i Sverige är ännu inte bestämd. RAS/RUS-

konferensen handlade en del om kommunikation och information samt MT2017. Det 

var mycket diskussioner som det förhoppningsvis blir något bra av. 

 

Ann-Kristin Norberg rapporterar via mail att Borlänge BK har anmält om officiell 

utställning 2018, men de har bara en utställningsansvarig som inte är aktiv längre. En 

utbildning blir i januari där anmälan går ut i början av december, så det vore bra om de 

kan anmäla någon till det.  

 

Rallylydnad: Katrin Thors informerar att sista tävlingen genomförs nu till helgen. Det 

är ca 1100 starter inom rallylydnad inom distriktet per år, men det har varit lite färre 

under år 2017. DM genomfördes vid Nedansiljans BK i slutet av september. DM 

planeras i Ludvika nästa år, men sektorn fick tyvärr kännedom om det sent. Det har 

varit brist på tävlingssekreterare, men nu finns det tre nya. Dessutom är flera skrivare 

på gång. Det är brist på domare, men det finns många i Stockholm. En gemensam 

kurshelg med Sofia Angleby arrangerades i somras. Det planeras en kurshelg i februari 

med en annan föreläsare samt en större tävlingshelg i Insjön som är kopplad till 100-

årsjubileumet. Ännu är det dåligt med ansökningar av tävlingar 2018. 

 

100-årsjubileumet: Annika Jonsson informerar via mail att det inte finns någon 

intresserad till arbetsgruppen ännu. Det tas upp på nästa distriktsmöte. Den 13:e januari 

är det ett arrangemang med några föreläsare som arrangeras av SBK centralt som 

streamas i Falun, Ludvika och eventuellt också i Rättvik. 

 



 Ekonomirapport: Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget per sektor och 

totalt.  
 

§94 

SKRIVELSER 

 Inbjudan till kongressen har skickats till ordförande för lokalklubbar. 

 

Skrivelse från SBK:s centrala valberedning som även innehåller en enkät. Mötet gick 

igenom enkäten. Nina Christoffersson och Lena Lindberg besvarar enkäten. 

 

§95 

VU-BESLUT 

 Distriktet har hedrat minnet av Ingmar Thodenius som tyvärr har avlidit. Han har 

tidigare varit kassör i distriktet under många år. Inbetalning har gjorts till SBK:s 

minnesfond.  

 

§96 

MÅLUPPFÖLJNING 

 Alla sektorsansvariga skickar in hur respektive sektor har uppfyllt målen hittills inom 

en vecka. Lena Lindberg skickar ut beslutade mål per mail den 23/11. 
  

§97 

BUDGETANVISNINGAR 

 Irene Wellert går igenom budgetanvisningarna inför verksamhetsåret 2018 samt 

inriktningen mot 2019. Budgeten ska vara henne tillhanda senast onsdag den 20:e 

december. Att tänka på är att föreslå en rimlig budget, att det bör finnas 

kostnadstäckning på planerade aktiviteter samt att uppskattat antal deltagare anges. För 

arvoden över 999 kr ska även kostnad för arbetsgivaravgift tas med. Personer som 

anlitas ska ha F-skattebevis, så att arbetsgivaravgift inte behöver betalas. Om det inte 

finns F-skattebevis ska personnr, namn och adress anges. Reseersättning är 18:50 

kr/mil skattefritt. Vid läger mm är det bäst om inbetalning sker i förväg. 

 

Katrin Thors avviker från mötet.  

 

§98 

BESLUT AVGIFTER PÅ KURSER OCH KONFERENSER 

Beslut att tävlingssekreterarutbildningen, figurantutbildning MH och 

testledarutbildning bör höjs till 1000 kr. Konferenser höjs till 250 kr. 
   

§99 

MOTIONER FRÅN LOKALKLUBBAR 

 Två motioner har inkommit från Gagnef-Floda BK. 

 

 Motionen om att det bara ska vara en domare på bruksprov föreslås avslås, då reglerna 

är låsta i nästan fem år och det finns inget som styr antal hundar för domarna. Nina 

Christoffersson föreslår en motivering. 

 

 Motionen om ny organisation i SBK föreslås avslås, då mötet anser att det blir en 

ohållbar organisation som gynnar att det blir kupper. Sune Halvarsson föreslår en 

motivering.  

 

 Lena Lindberg frågar Lena Dyrsmeds om protokoll från Gagnef-Flodas medlemsmöte. 

 

 Motionären bjuds eventuellt in till distriktsmötet för att föredra motionerna. 

 

§100 

INFÖR ÅRSMÖTE 



 Sektorer har fått utskick per mail om att material till verksamhetsberättelsen ska 

skickas till Lena Lindberg senast den 31/12. 

 

 Lokalklubbar har fått utskick per mail om vad som gäller för inlämningsdatum för 

material som ska skickas in till distriktets verksamhetsberättelse, ny styrelse m m. 

 

 Alla funderar inför budgetmötet om det är några gäster som ska bjudas in till årsmötet. 

Maggan Carlson kollar vilka som har haft SM-placeringar under 2017. 

 

 Mötet beslutar att införa pris för ”Distriktets eldsjäl”. Lokalklubbarna får nominera 

medlemmar med motivering och skicka till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen tar 

beslut och pris delas ut på distriktets årsmöte. Nina Christoffersson skriver förslag som 

kan tas upp på decembers distriktsmöte. Pris är en plakett och presentkort på 1000 kr. 

 

§101 

ORGANISATIONSKONFERENS 

 Beslut att Nina Christoffersson och Ann-Louise Forsman åker på 

organisationskonferensen. Lena Lindberg anmäler dem till konferensen.  

 

§102 

DISKUSSION OM FRAMTIDA ORGANISATION 

 Diskussion om annan struktur på distriktet. 

 

§103 

BESLUT FÖRTJÄNSTTECKEN 

 Inga ansökningar förtjänsttecken har inkommit.  

 

§104 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Enkät från AG2020 diskuteras. 

 

 SBK centralt måste komma ut med vad som gäller inför GDPR. 

 

 Profilsaker för 100-årsjubileumet kan köpas via SBK centralt. 
 

§105 

NÄSTA MÖTE 

 Årets möten  

  

 Styrelsemöten:  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. 
  

§106 

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT 

Skrivelse från SBK:s centrala valberedning som även innehåller en enkät. Mötet gick 

igenom enkäten. Nina Christoffersson och Lena Lindberg besvarar enkäten. 

 

Beslut att tävlingssekreterarutbildningen, figurantutbildning MH och 

testledarutbildning bör höjs till 1000 kr. Konferenser höjs till 250 kr. 

 

 Två motioner har inkommit från Gagnef-Floda BK. Båda inkomna motionerna föreslås 

avslås. Nina Christoffersson skriver motivering om den med domare. Sune Halvarsson 



skriver motivering till den med SBK:s organisation. Lena Lindberg frågar Lena 

Dyrsmeds om protokoll från Gagnef-Flodas medlemsmöte. Motionären bjuds 

eventuellt in till distriktsmötet för att föredra motionerna. 

 

 Maggan Carlson kollar vilka som har haft SM-placeringar under 2017. 

 

 Mötet beslutar att införa pris för ”Distriktets eldsjäl”. Lokalklubbarna får nominera 

medlemmar med motivering och skicka till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen tar 

beslut och pris delas ut på distriktets årsmöte. Nina Christoffersson skriver förslag som 

kan tas upp på decembers distriktsmöte. Pris är en plakett och presentkort på 1000 kr. 

 

 Beslut att Nina Christoffersson och Ann-Louise Forsman åker på 

organisationskonferensen. Lena Lindberg anmäler dem till konferensen. 
 

§107 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 21:45.  

 
 

 Vid protokollet dag som ovan 

 

  

____________________________________ ___________________________________ 

Lena Lindberg, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

____________________________________  

Jörgen Thorsell, justerare  


