Protokoll nr 2 fört vid SBK:s Daladistrikts
distriktsmöte 2018-05-09 kl.19.00 i Borlänge
BK:s klubbstuga.
Närvarande:
Distriktsstyrelsen
Sektoransvariga
Representanter från lokalklubbarna
och rasklubbar, se bifogad bilaga
Hedersmedlemmar

§21
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade
mötet öppnat.
§22
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föredragna dagordningen godkändes.
§23
VAL AV JUSTERARE
Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Anders Östling och
Tore Karlsson.
§24
INFÖR KONGRESSEN
Nina Christoffersson, Roland Hellberg och Tore Karlsson åker till SBK:s kongress den
26-27 maj.
Genomgång kongresshandlingar:
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget: Mötet har inga frågor eller åsikter
om dessa som de önskar ska framföras på kongressen.
Valberedningens förslag gicks igenom. Det finns synpunkter på valberedningens
arbete under året, och fråga kring varför suppleant inte föreslagits till ledamot.
FS förslag 1: Förbundsavgift 2019-2021 föreslås oförändrad. Bifalles.
FS förslag 2A: Stadgeändring om införande av sektioner som ytterligare en nivå i
SBK’s organisationsstruktur. Det framförs synpunkter på att sektioner endast bör
finnas på lokalklubbsnivå. Distriktet har inga egna medlemmar och därmed inga
medlemsavgifter och det går inte att tävla för distriktet. Anledningen till att sektioner
ska kunna ligga direkt under distrikt är tydligen som säkerhet för att slippa lägga ned
en lokalklubb vars styrelse inte fungerar. Det finns också synpunkter på att det bör
finnas en tidsgräns för hur länge en sektion får fortgå innan den bör ombildas till
lokalklubb. Frågorna tas med till Kongressen.
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FS förslag 2B: Stadgeändring gällande definiering av uppdrag och ansvar hos
rasklubbar och distrikt. En fråga om vad som räknas med att SBK:s hela utbud ska
finnas inom ”närområdet” – är det samma sak som inom distriktet? Bifalles.
FS förslag 2C: Stadgeändring gällande närvaro- och yttranderätt för distrikt och
rasklubbar, dessa får enligt förslaget yttrande- och förslagsrätt på deras respektive
möten. Bifalles.
FS förslag 3: Valberednings-PM för av kongressen vald valberedning. Bifalles.
FS förslag 4: Förberedande valberedningskommitté som utses vid
organisationskonferensen. Bifalles.
FS förslag 5: Stadgeändring för kostnader i samband med kongress, gällande att
deltagare som inbjuds av Förbundsstyrelsen ska bekostas av densamma. Bifalles.
Motion nr 1: Underlätta för klubbarnas medlemsadministration. FS anser att den är
besvarad. Mötet har inga åsikter.
Motion nr 2: Konkurrensfördel med effektiv kursadministration. FS föreslår att
motionen bifalls. Mötet har inga åsikter.
Motion nr 3: Kongress vartannat år. FS föreslår att motionen avslås. Mötet håller med.
Motion nr 4: Träningslicens för SBK-medlem distrikt och hela landet. FS föreslår att
motionen avslås. Mötet håller med.
Motion nr 5: Koordinering av rapporttävlingar. FS föreslår att den avslås men att
förslaget tas omhand och tas upp till diskussion på kommande regel- och
domarkonferenser. Mötet håller med.
Dalarnas delegater har öppna mandat på alla frågor och får rösta utifrån vad som
händer på kongressen.

§25
INFÖR INFÖRANDET AV GDPR
Lokalklubbarna har en del frågor kring införandet 2018-05-25. Det finns mycket
information på SKK:s hemsida. Där finns också mallar för olika typer av samtycken och
avtal. Alla klubbar behöver identifiera vilka register som finns, och nedteckna dessa i en
förteckning. Alla klubbar har också ansvar för att de personuppgifter de hanterar är
korrekta. Biträdesavtal behöver tecknas med exempelvis Studiefrämjandet och SBK
centralt. Rutiner måste finnas för att radera personuppgifter när det inte längre finns syfte
att spara dem. Det finns frågetecken kring om resultatlistor fortfarande behöver sparas på
papper, Anders Östling tar reda på vad som gäller i frågan. Vissa uppgifter faller under så
kallat berättigat intresse, till exempel styrelsemedlemmar. Digitala personuppgifter ska
skyddas med lösenord, personuppgifter i exempelvis pappersform ska förvaras inlåsta.
§26
DISTRIKTSSTYRELSENS ORGANISATION
Distriktsstyrelsen har beslutat att följa den centrala organisationsstrukturen med utskott
istället för sektorer. Det kommer att finnas fyra utskott utöver det verkställande utskottet:
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Prov och tävling, Hundägareutbildning, Samhällsnytta, och Avel och hälsa.
Verksamheten kommer att fortlöpa ungefär som tidigare, men varje utskott får en
sammankallande som också är medlem i distriktsstyrelsen. Roland Hellberg kommer att
vara sammankallande för Utskottet för hundägareutbildning. Ann-Louise Forsman
kommer att vara sammankallande för Utskottet för prov och tävling. Jörgen Thorsell
kommer att vara sammankallande för Utskottet för samhällsnytta. Posten som
sammankallande för Utskottet för avel och hälsa är för närvarande vakant. I det senare
utskottet kommer framöver utställningsverksamheten att ligga. Syftet med förändringen
är dels att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan styrelsen och sektorerna,
dels att följa SBK:s centrala organisation för ökad tydlighet. De sammankallande kommer
att ta kontakt med de som suttit i sektorerna och föra diskussioner kring de kommande
utskottsgrupperna.
§27
SKRIVELSER
- Kongresshandlingar
§28
RAPPORTER
-

Tävlingssektorn; Toni Larsson påminner om att det är dags att börja tänka kring de
nya reglerna i nästa revidering.

-

Agilitysektorn; Lena Dyrsmeds informerar om att det har varit distriktskamp som
daladistriktet vann.

-

Tjänstehund patrull; Jörgen Thorsell informerar om pågående utbildning för
patrullhundsekipage.

-

Styrelsen; Nina Christoffersson informerar om att det har varit en arbetsdag 201804-29 där bland annat kongresshandlingarna och den nya organisationsstrukturen
diskuterades. Alla nya styrelsemedlemmar har skrivit på SBK:s policy för
medlemskultur, och lokalklubbarnas styrelser uppmanas att göra detsamma. 100årsjubiléet närmar sig, det har varit litet intresse för att delta i arbetsgrupp kring
det. Till hösten anordnar distriktet ett arrangemang dit alla klubbarna bjuds in, till
exempel en föreläsning.

§29
ÖVRIGA FRÅGOR
Fortsättningsvis kommer dagordningarna till distriktsmötena även att läggas ut på
hemsidan, förutom att de som tidigare mailas ut till mötesdeltagarna.
§30
NÄSTA MÖTE
7 juni kl 19:00 vid Borlänge BK.

§31
MÖTETS AVSLUTNING
Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet
kl 21:08.
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Vid protokollet dag som ovan:

________________________________
Anna-Karin Norlander (sekreterare)

__________________________________
Nina Christoffersson (ordförande)

________________________________
Anders Östling (justerare)

___________________________________
Tore Karlsson (justerare)
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