
Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts 

distriktsmöte 2018-06-07 kl.19.00 i Borlänge 

BK:s klubbstuga. 

 

   Närvarande: 

   Distriktsstyrelsen 

   Sektoransvariga 

Representanter från lokalklubbarna 

och rasklubbar, se bifogad bilaga 

   Hedersmedlemmar 

 

 

     

 

 

§32 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§33 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§34 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Anders Östling och 

Ann-Kristin Norberg. 

 

§35 

RAPPORT FRÅN KONGRESSEN 

Nina Christoffersson, Roland Hellberg och Tore Karlsson har deltagit i SBK:s kongress 

den 26-27 maj.  

 

Eftersom det var jubileumskongress var även lokalklubbsordföranden samt ett antal 

gästande talare inbjudna.  

 

Det informerades om verksamheten. SKK tappar en del medlemmar, medan SBK:s 

medlemsantal har minskat i mindre omfattning. Registreringstalen ser ungefär lika ut. 

Övrig statistik kring verksamheten finns att läsa i Verksamhetsberättelsen. Det framfördes 

inga särskilda synpunkter från mötet på Verksamhetsplan eller budget. 

 

Statistik presenterades på antal kurser jämfört med antal instruktörer. Dalarna är 

överlägset bäst bland distrikten, vilket innebär att vi har många kurser på de instruktörer 

vi har.  

 

Valberedningens förslag möttes av en del synpunkter. Valda till förbundsstyrelsen blev 

enligt valberedningens förslag, förutom att tidigare suppleant Stefan Dahlhjelm valdes in 

som ledamot istället för av valberedningen föreslagna Bengt Blomqvist. Bengt Blomqvist 

valdes istället in som suppleant på Stefan Dahlhjelms tidigare plats. Anders Östling från 

Daladistriktet blev invald som ordinarie ledamot. 

 

Förslag 1: Oförändrad förbundsavgift. Bifölls. 

Förslag 2A: Införande av sektioner som ytterligare nivå inom SBK. Bifölls. 



Förslag 2B och 2C: Stadgeändringar om definiering av uppdrag respektive närvaro- och 

yttranderätt på möten. Förslagen drogs tillbaka. 

Förslag 3: PM för valberedningen. Bifölls. 

Förslag 4: Förberedande valberedningskommitté. Bifölls. 

Förslag 5: Stadgeändring om kostnader i samband med Kongressen. Bifölls. 

 

Motion 1-5: Beslutades enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

 

§36 

SKRIVELSER 

 Utställningar för 2020 ska anmälas till distriktet senast 15 juli och till kansliet senast 1 

augusti. 

  

 Det finns material på SBK:s hemsida att ladda ned om frivilliga 

försvarsorganisationer, som bland annat kan lämnas till kommuner och länsstyrelse för 

information. Broschyrerna kan även beställas direkt från kansliet.  

 

 

§37 

RAPPORTER 

Träning och tävling: Anders Östling informerar om att det är domarkonferens 2018-06-10 

i Hedemora. 

  

 Ekonomi: Lasse Holm informerar om att det sammanlagt i handkassa och på konto idag 

finns 209665:92. 

 

 Borlänge BK: Man har haft mycket aktiviteter och hållit mycket kurser. 

  

 Ludvika BK: DM arrangeras nästa helg i samband med klubbens eget jubileum. 

 

Särna-Idre BK: Hög aktivitet i klubben. Man har haft 100-årsjubileum, medlemsmöte, 

kurser hela våren. Planerar kurser i spår, agility och rally. Arbete pågår också med att 

lägga om planen. 

 

Nedansiljans BK: Önskar grundmodul snart för att få fler instruktörer, finns ett par 

intresserade. Klubben håller en del kurser men skulle vilja ha möjlighet att hålla fler. 

Siljans hundungdom har skapats av naturbrukselever, har säte på Nedansiljan men vänder 

sig till alla. 

 

Gagnef-Floda BK: Klubben har haft 100-årsjubileum med många olika aktiviteter. Har 

haft två MT. Behöver ha en figurantutbildning för klubbar i närheten, behövs fler. Skulle 

även behöva se över banor. Klubben har hållit KM i lydnad. 

 

Falu BK: Klubben har firat 100-årsjubileum med mycket aktiviteter men dålig 

uppslutning av utomstående. Mycket kurser på gång, bland annat ett antal valpkurser. 

Haft apelltävling, lydnadstävling, rallytävling.  

 

Hedemora BK: Har haft samkväm på 100-årsjubileum med tårta. Har hållit en inofficiell 

utställning. Har haft flera kurser.  

 

 

 

 



§38 IDÉDISKUSSION 

Diskussion om vad de budgeterade pengarna för firandet av 100-årsjubiléet ska läggas på. 

Grundtanken är att det ska vara något som kommer alla klubbar och medlemmar till godo. 

Vikten av att stödja det ideella arbetet lyfts fram, att uppmuntra de som engagerar sig. Ett 

problem är att klubbarna är utspridda geografiskt, och det kan vara svårt att få deltagare 

till exempelvis föreläsningar om de inte kan sändas via videokonferens. Förslag på 

aktiviteter rör bland annat föreläsning om hälsa och fysisk träning för arbetande hundar, 

någon satsning för att få fler aktiva inom lydnad och bruks, eller anordna någon typ av 

läger. Förslag på aktiviteter skickas till styrelsen med målet att planera aktiviteten till 

hösten. 

 

§39 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Förslag på att distriktsmöte kan hållas på fler klubbar än Falun och Borlänge. Ett problem 

är att vi behöver ha plats för många. Ludvika har plats, men när mötena tidigare hållits där 

har många klagat över avståndet. En idé är att ha anmälan till möten så vi vet hur många 

vi blir, samtidigt är det onödigt att byta lokal när inbjudan redan är skickad. 

 

Det finns ingen sammankallande i rallylydnad längre. Alla ansvariga i klubbarna har 

bjudits in till möte på NBK 12 juni.  

 

Det finns ingen sammankallande i utskottet för avel och hälsa ännu. Den nya ordningen 

med utskott och utskottsgrupper ska vara igång under hösten. 

 

Hedemora-Säter efterfrågar utbildning för nya styrelsemedlemmar. Viktigt för att värva 

nytt folk och få alla att känna sig delaktiga. Man kan säga till styrelsen som då kommer ut 

till klubbarna och utbildar.  

 

 

§40 

NÄSTA MÖTE 

12 september kl 19:00 vid Falu BK. 

 

 

§41 

MÖTETS AVSLUTNING 

Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl 20:45. 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Anna-Karin Norlander (sekreterare)  Nina Christoffersson (ordförande) 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Anders Östling (justerare)   Ann-Kristin Norberg (justerare) 

  

 

 


