
Styrelseprotokoll nr 3 år 2018 fört vid SBK 

Daladistriktets styrelsemöte 2018-05-09 kl 18:00 vid 

Borlänge BK. 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Anna-

Karin Norlander, Ann-Louise Forsman, Jörgen Thorsell, 

Tore Karlsson 

  

 Tjänstgörande suppleanter:  

 

 Närvarande suppleanter:  

 

 Ej närvarande: Annika Jonsson, Bettan Thorstensson, 

Maggan Carlsson, Lasse Holm 

 

29 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

 

30 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

31 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Roland Hellberg som protokolljusterare. 

 

32 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll är det konstituerande från 2018-03-18, vilket godkändes 

och lades till handlingarna. 

 

33 

STYRELSENS ORGANISATION 

 Ett förslag har lyfts fram av SBK:s arbetsgrupp Organisation 2020 där man 

förordar att distrikten och sedan vidare lokalklubbarna ska struktureras på 

samma sätt som centralt, dvs med utskott och utskottsgrupper. Detta skulle i så 

fall innebära att utskotten leds av en styrelsemedlem, vilket skapar en 

direktkontakt mellan styrelsen och utskotten/verksamheten. Till utskotten knyts 

personer med kunskaper och goda kontakter inom respektive 

verksamhetsområde. Utskottet bildar arbetsgrupper för olika områden inom 

utskottets verksamhet. Styrelsen utser utskottsledamöterna och varje utskott ser 

löpande under året över sin egen sammansättning och sina arbetsuppgifter.   

 

 Styrelsen beslutar att följa centrala organisationsstrukturen och bildar utskott 

istället för sektorer. Utskotten bör vara samma som centralt, vilket innebär:  

  Utskottet för prov och tävling 

  Utskottet för hundägarutbildning  

  Utskottet för avel och hälsa 

  Utskottet för samhällsnytta  

 



 Centralt finns även Utskottet för organisation. På distriktsnivå är detta troligen 

överflödigt och den typen av frågor kan tillsvidare hanteras av det verkställande 

utskottet.  

 

 Varje utskott har en sammankallande som också är medlem i distriktsstyrelsen. 

Utskottet för prov och tävling har sammankallande Ann-Louise Forsman. 

Utskottet för hundägarutbildning har sammankallande Roland Hellberg. Posten 

som sammankallande för Utskottet för avel och hälsa är just nu vakant. 

Utskottet för samhällsnytta har sammankallande Jörgen Thorsell. 

 

 

34 

SKRIVELSER 

- Kongresshandlingar. Har diskuterats av styrelsen vid arbetsdag.  

 

- Information från SBK om fortsatt arbete med specialsök. Informationen har 

vidarebefordrats till berörda sektorer. 

 

- Borlänge BK har önskat medel för SBK:s 100-årsfirande.  
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VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut har tagits sedan tidigare möte. 

 

35 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Det har 2018-05-06 varit dialogmöte med Förbundsstyrelsen, där det diskuterats 

GDPR och förslagen till Kongressen.  

 

36 

NÄSTA MÖTE 

 Distriktsmöte 7 juni kl 19:00, Borlänge BK. 

 Styrelsemöte 8 augusti kl 18:00, Nedansiljans BK. 
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FASTSTÄLLANDE AV BESLUT 

 

 Styrelsens organisation 

 Styrelsen beslutar att följa centrala organisationsstrukturen och bildar utskott 

istället för sektorer. Utskotten bör vara samma som centralt, vilket innebär:  

  Utskottet för prov och tävling 

  Utskottet för hundägarutbildning  

  Utskottet för avel och hälsa 

  Utskottet för samhällsnytta  

 

 Varje utskott har en sammankallande som också är medlem i distriktsstyrelsen. 

Utskottet för prov och tävling har sammankallande Ann-Louise Forsman. 

Utskottet för hundägarutbildning har sammankallande Roland Hellberg. Posten 

som sammankallande för Utskottet för avel och hälsa är just nu vakant. 

Utskottet för samhällsnytta har sammankallande Jörgen Thorsell. 

 

 Medel till Borlänge BK:s 100-årsfirande 



 Beslutas att Borlänge BK får bidrag med 1250:- för 100-årsfirandet.  
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MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 

18:44. 

 

 

 

 

 

 Vid protokollet dag som ovan 

 

 

  

  

____________________________________

 __________________________________

_ 

Anna-Karin Norlander, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

 

____________________________________  

Roland Hellberg, justerare  

 


