Styrelseprotokoll nr 4 år 2018 fört vid SBK
Daladistriktets styrelsemöte 2018-09-05 kl 18:00 vid
Borlänge BK.
Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse
Holm, Anna-Karin Norlander, Ann-Louise Forsman, Jörgen
Thorsell, Tore Karlsson, Maggan Carlsson, Annika Jonsson,
Bettan Thorstensson
Närvarande suppleanter: Maggan Carlsson, Annika Jonsson,
Bettan Thorstensson
Tjänstgörande suppleanter:
Ej närvarande:
§39
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.
§40
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§41
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Bettan Thorstensson som protokolljusterare.
§42
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§43
KASSÖRENS RAPPORT
Kassören föredrar en ekonomisk rapport.
§44
RAPPORTER FRÅN UTSKOTTEN
Utskottet för prov och tävling
Utskottsansvarig har påbörjat arbetet med att finna deltagare till
utskottsgrupperna. Det behövs fortfarande fler deltagare.
Utskottet för hundägarutbildning
Kommande distriktsmöte kommer att fokusera på hundägarutbildning, och hålls
delvis av utskottet. Diskussionerna på mötet kommer förhoppningsvis att kunna
ligga till grund för det kommande arbetet i utskottet.
Utskottet har haft två möten och planerat för distriktsmötet.
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Utskottet för avel och hälsa
Bettan Thorstensson har tackat ja till att bli utskottsansvarig. Arbetet med att
sammansätta utskottsgrupper ska påbörjas. Det kommer att behövas en
utbildning för figuranter framöver. Styrelsen beslutade att utse Bettan
Thorstensson som sammankallande i utskottet för avel och hälsa.
Utskottet för samhällsnytta
Utskottsansvarig har börjat rekrytera deltagare till utskottet. Maggan Carlsson är
intresserad av att genomföra en domarutbildning för IPO-R. Styrelsen beslutade
att rekommendera Maggan Carlsson till att gå en domarutbildning.
Maggan framförde önskemål om att få köpa in material till verksamheten.
Styrelsen beslutade att Maggan, inom budgeterade ramar, får köpa in det
material hon behöver till verksamheten.
§45
HEMSIDAN
Hemsidan behöver uppdateras och fyllas med nytt material. Annika Jonsson tar
på sig att vara kontaktperson från styrelsen gentemot webmaster.
Nina har påbörjat en informationstext till hemsidan om GDPR. Alla läser
igenom det och skickar feedback senast 180914.
§46
100-ÅRSFIRANDE
Bettan och Maggan ser över möjligheter att boka en föreläsare för en kväll för
alla distriktets medlemmar.
§47
ARKIVERING – FYSISK OCH DIGITAL
Fysisk arkivering:
Det behövs ett styrelsebeslut på att vi får rensa material ur Folkrörelsearkivet.
Anledningen till rensningen är att vi inte får spara mer än nödvändigt utifrån
GDPR.
I dagsläget har lokalklubbarna möjlighet att arkivera under distriktets
medlemskap på Folkrörelsearkivet. Deras avgifter höjs markant från årsskiftet.
En diskussion förs kring huruvida de lokalklubbar som utnyttjar arkivet ska
betala för detta.
Styrelsen beslutade att ge Anna-Karin Norlander och Nina Christoffersson
fullmakt att rensa ut icke relevanta dokument från arkivet och vid behov
makulera dem. Vidare beslutades att det även fortsättningsvis ska vara
kostnadsfritt för lokalklubbarna att arkivera på distriktets arkivplats.
Digital arkivering:
Vi diskuterar möjligheter till en gemensam molntjänst för distriktets digitala
material. Anna-Karin tar reda på alternativ och lägger fram ett förslag till nästa
möte.
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§48
SKRIVELSER
-

SBK har bett om synpunkter på de nya IPO-reglerna.
Lokalklubbarna har fått informationen vidarebefordrad. Vi lyfter det igen på
kommande distriktsmöte.

-

SBK har signalerat att det är dags att skicka in nomineringar till SKK:s
Förtjänsttecken.
Lokalklubbarna har fått informationen vidarebefordrad. Vi lyfter det igen på
kommande distriktsmöte.

-

Mail har inkommit med synpunkter på MT i distriktet.
Bettan Thorstensson tar kontakt med avsändaren.

§49
VU-BESLUT
VU-beslut har tagits 180801 om inriktning på Distriktsmötet 180912:
Det tidigare beslutade Distriktsmötet 180912 får en inriktning på
hundägarutbildning. Utskottet för hundägarutbildning har önskat möjlighet att
informera och kommunicera med klubbarna. Det innebär att vi bjuder in fler
representanter än vanligt från klubbarna, då det är önskvärt att alla klubbars
HUS deltar på mötet. Kallelse går förutom de ordinarie deltagarna även ut till
ordförande och sekreterare i varje klubb, för att dessa ska ha möjlighet att
informera sin HUS. Klubbarna uppmanas att anmäla deltagare senast 180909.
Mötet konfirmerar det tagna VU-beslutet om inriktning på Distriktsmötet
180912.
§50
ÖVRIGA FRÅGOR
Det finns frågetecken kring en räkning som inkommit. Vi försöker ta reda på
vem som beställt material.
§51
FASTSTÄLLANDE AV BESLUT
a) Bettan Thorstensson blir sammankallande för utskott Avel och hälsa.
b) Maggan Carlsson får gå domarutbildning.
c) Maggan Carlsson får köpa in material till räddningsverksamheten.
d) Annika Jonsson blir styrelsens kontaktperson gentemot webmaster.
e) Anna-Karin Norlander tar reda på alternativ till molntjänst för distriktets
olika verksamheter.
f) Mötet konfirmerar det tagna VU-beslutet om inriktning på Distriktsmötet
180912.
g) Styrelsen beslutar att dess representanter får rensa ovidkommande material
ur Folkrörelsearkivet för att uppfylla kraven enligt GDPR.
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h) Styrelsen beslutar att lokalklubbarna fortsatt får lämna in material till
Folkrörelsearkivet utan avgift till Distriktet.
§52
NÄSTA MÖTE
Distriktsmöte 12 september kl 19:00, Falu BK.
Styrelsemöte 11 oktober kl 19:00, per telefon.
§53
MÖTETS AVSLUTANDE
Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl.
20:45.

Vid protokollet dag som ovan

______________________________

________________________________

Anna-Karin Norlander, sekreterare

Nina Christoffersson, ordförande

_______________________________
Bettan Thorstensson, justerare
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