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Protokoll nr 4 fört vid SBK:s Daladistrikts 

distriktsmöte 2018-09-12 kl.19.00 i Falu BK:s 

klubbstuga. 

 

   Närvarande: 

   Distriktsstyrelsen 

   Sektoransvariga 

Representanter från lokalklubbarna 

och rasklubbar, se bifogad bilaga 

   Hedersmedlemmar 

 

 

     

 

 

§42 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§43 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§44 

VAL AV JUSTERARE 

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

Sune Halvarsson. 

 

§45 

SKRIVELSER 

- SBK har bett om synpunkter på de nya IPO-reglerna. Synpunkter skickas per mail till 

SBK:s UG IPO: lars.czylwik@brukshundklubben.se.  

 

- SBK har signalerat att det är dags att skicka in nomineringar till SKK:s 

Förtjänsttecken. Nomineringarna skickas till distriktet för vidare handläggning.  

 

   

§46 

RAPPORTER 

Prov och tävling; Sammankallande Ann-Louise Forsman informerar om att hon behöver 

fler deltagare till utskottsgrupper. Det behövs någon som kan ta bruks och någon till 

rallylydnad. Om någon har förslag eller är intresserad kan de kontakta Ann-Louise. 

 

Anders Östling påminner om att man på SBK:s hemsida kan lämna synpunkter inför 

regelrevideringen. Vi lyfter detta på nytt vid nästa Distriktsmöte.  

 

Avel och hälsa; Bettan Thorstensson har nyligen tackat ja till posten som 

utskottssammankallande, och hon kommer att börja samla deltagare till utskottet. 
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Samhällsnytta; Jörgen Thorsell informerar om hur utskottet har formats. Det har 

genomförts certprov för tjänstehund med sex hundar. Ingen kurs finns planerad för nästa 

år ännu.  

 

Hundägarutbildning; Se §47. 

 

Borlänge BK; Det saknas lite folk i sektorerna, och klubben arbetar för att fylla platserna. 

Det har varit något gles uppslutning på medlemsmötena. Det planeras för ett 

belöningssystem för medlemmars engagemang.  

 

Falu BK; Positiv stämning i klubben. Stort tryck på utbildning och kurs, och dessa ordnas 

efterhand. 

 

Gagnef-Floda BK; Har haft mycket verksamhet med tävlingar etc. Har svårt att få 

uppslutning till medlemsmöten. Saknar instruktörer för valpkurser och allmänlydnad för 

att kunna hålla fler kurser.  

 

Hedemora-Säter BK; Inget att rapportera. 

 

Ludvika BK; Verksamheten flyter på som vanligt. Det finns ett tiotal intresserade av 

Grundmodul. 

 

Mora BK; Hundens dag samt medlemsfest har arrangerats för att fira 100-årsjubiléet.  

 

Nedansiljans BK; 100-årsjubiléet har firats med tårta. Verksamheten pågår som vanligt 

med kurser etc. Planerna har blivit schaktade så att det nu finns mer utrymme för träning. 

 

Särna-Idre BK; Högt tryck på kurser men få instruktörer.  

 

Styrelsen; Nina Christoffersson informerar om att alla utskott nu har varsin 

sammankallande.  

 

Distriktet anlitar Folkrörelsearkivet i Falun, FAW, för arkivering. Avgiften för arkivering 

där kommer att höjas markant efter årsskiftet. Styrelsen har beslutat att låta 

lokalklubbarna få arkivera material under Distriktets namn utan avgift även 

fortsättningsvis.  

 

 

§47 

UTSKOTTET FÖR HUNDÄGARUTBILDNING INFORMERAR 

Roland Hellberg är sammankallande för utskottet för hundägarutbildning. Utöver 

sammankallande ingår Thomas Enbäck, Lotta Sundström och Camilla Lindqvist i 

utskottet.  

 

Utskottet informerar om att det finns mycket material om hundägarutbildning på SBK:s 

hemsida. Under fliken ”Funktionär” finns bland annat information om de olika 

utbildningsstegen för instruktörer, kursplaner för olika typer av inriktningar, samt en 

kurskalender. Klubbarna uppmuntras att lägga in kommande kurser i kalendern, samt ta 

bort inaktuella kurser.  

 

På SBK:s hemsida finns även en flik för ”Utbildningsansvarig”, där det finns mycket 

information om vad man kan tänka på som utbildningsansvarig på lokal- och distriktsnivå. 
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Exempelvis en arbetsbeskrivning. Det finns också en utbildningspolicy som kan vara bra 

att läsa och använda, samt information om vad som gäller för vilande instruktörer och 

lärare som vill bli aktiva igen.  

 

Så småningom kommer utbildningsmaterial att ligga på portalen SBK Utbildning på 

webben, som är under utveckling. 

 

Utskottet informerar om Grundmodulen à 45 timmar som ger en god grund inte bara för 

blivande instruktörer utan även för andra funktionärer inom organisationen. I distriktet 

skulle det behövas fler medlemmar som gått Grundmodulen, och fler som gått 

instruktörsutbildning. För att vara behörig till instruktörsutbildning krävs genomförd 

grundmodul, för att få certifikat för genomförd instruktörsutbildning, oavsett inriktning, 

krävs även Studiefrämjandets ledarutbildning L1. Instruktörsutbildning finns i ett flertal 

inriktningar och omfattar 60 timmars studier. Avgifterna för klubbarna är i dagsläget 

2000:- för Grundmodul, samt eventuellt kostnader för material och resor. Kostnaden för 

instruktörsutbildning är i dagsläget 3000:- för inriktningar där det finns lärare i distriktet. I 

de fall lärare får hyras in utifrån stiger kostnaden för att kunna täcka detta. Distriktet 

skulle behöva fler lärare för att kunna hålla fler utbildningar. Förhoppningen är att kunna 

starta upp en eller två Grundmoduler till senhösten eller vintern.  

 

Noseworkklubben har en egen instruktörsutbildning, som flera i distriktet har gått. Detta 

ligger utanför SBK:s organisation, men det finns inga hinder för utbildning och kurser på 

lokalklubbarna. Nosework ingår som en del i instruktörsutbildningen för specialsök. 

Distriktet rekommenderar att de som går utbildning till nosework- eller agilityinstruktör 

har gått grundmodulen, men det är inget krav.  

 

Efter en diskussion med deltagande klubbrepresentanter under mötet framkommer en rad 

önskemål. Det finns behov av fler grundmoduler, men också instruktörsutbildningar inom 

allmänlydnad, rallylydnad, lydnadslydnad och specialsök. Ett hinder som många klubbar 

upplever är att det är svårt att hitta medlemmar som är intresserade av att utbilda sig. Man 

tror att det skulle underlätta att kunna sköta utbildningar delvis på distans, exempelvis via 

den kommande utbildningsportalen. 

 

Det framförs förslag om att befintliga instruktörer ska få någon typ av vidareutbildning 

eller fördjupning. Ett förslag är att återuppta heldag med exempelvis föreläsningar och 

diskussioner, ett annat förslag är en studiecirkel utifrån litteratur. Det framförs också 

förslag på en begränsad variant av Grundmodulen för instruktörer som utbildade sig innan 

den infördes och som önskar uppdatera sig. Det finns redan idag möjlighet att delta under 

endast delar av Grundmodulen. 

 

Klubbarna uppmuntras att föra vidare diskussionerna hemma, och återkoppla till utskottet 

vad de har för behov och önskemål. Utskottet informerar också om att de gärna kommer 

ut till klubbarna och går igenom utbildningarna mer konkret för de som önskar det.  

 

 

§48 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Sune Halvarsson informerar om att det hålls en mentalfigurantutbildning 26-28 oktober. 

Utbildningen startar fredag kl 17 med information. På lördagen går utbildning för MH och 

på söndagen för MT. Om man har utbildning för MH räcker det att gå söndagen. 

Information kommer att gå ut till klubbarna per e-post.  
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Ing-Britt Wiberg skickar en hälsning till alla och tackar för blomman hon fått.  

 

§49 

NÄSTA MÖTE 
11:e december kl 19:00 vid Borlänge BK. Det kommer att bli fokus på prov och tävling.  

 

 

§50 

MÖTETS AVSLUTNING 

Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl 21:24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

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

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Anders Östling (justerare)   Sune Halvarsson (justerare) 

  

 

 


