Styrelseprotokoll nr 5 år 2018 fört vid SBK
Daladistriktets styrelsemöte 2018-10-11 kl 19:00 per
telefon.
Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse
Holm, Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Tore
Karlsson (fr.o.m. kassörens rapport), Annika Jonsson, Bettan
Thorstensson
Närvarande suppleanter: Annika Jonsson, Bettan
Thorstensson
Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson
Ej närvarande: Maggan Carlsson, Ann-Louise Forsman
§54
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.
§55
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§56
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Jörgen Thorsell som protokolljusterare.
§57
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§58
KASSÖRENS RAPPORT
Kassören föredrar en ekonomisk rapport. Kassan innehåller i dagsläget
167 652:27. Det är inkomster på gång, bland annat i form av fakturor som
skickas ut i dagarna.
§59
RAPPORTER FRÅN UTSKOTTEN
Utskottet för prov och tävling
Ann-Louise Forsman har rapporterat via e-post att Lena Dyrsmeds ingår i
utskottsgrupp agility, Anders Östling i lydnad, och Siv Back i rallylydnad.
Styrelsen beslutade att välja in dessa i utskottet.
Utskottet för hundägarutbildning
Roland Hellberg rapporterar att den gamla inbjudan till utbildning Grundmodul
uppdateras och kommer att skickas ut till klubbarna för intresseanmälan inom
kort. Utbildningarna startar upp så snart som möjligt. Lotta Sundström och
Thomas Enbäck blir lärare för Grundmodulen i södra delen, och Roland
Hellberg och Nina Christoffersson i norra delen.
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Utskottet har fortfarande behov av fler deltagare. I dagsläget ingår Lotta
Sundström, Thomas Enbäck och Camilla Lindqvist i utskottet. Styrelsen
beslutade att välja in dessa i utskottet.
Utskottet för avel och hälsa
Bettan Thorstensson rapporterar att hon börjat kontakta medlemmar i distriktet
för samarbete och kommer att kalla till ett möte den närmaste tiden för
diskussioner kring hur utskottet ska formas framöver.
Utskottet för samhällsnytta
Jörgen Thorsell rapporterar att patrullhundskursen avslutas nästa helg med
certprov. Carolin From och Hasse Fredriksson ingår nu i utskottet för
patrullhund och Maggan Carlsson för räddning. Styrelsen beslutade att välja in
dessa i utskottet.

§60
100-ÅRSFIRANDE
Bettan Thorstensson rapporterar att de förslag som funnits kring föreläsningar
för distriktets medlemmar inte gått att ordna inom ramen för budget. Det blir
istället ett firande i samband med distriktsmötet 11 december.

§61
DIGITAL ARKIVERING
Anna-Karin Norlander redogör för tre olika förslag på lösningar av digital
arkivering i distriktet; Dropbox, Google Drive och Microsoft OneDrive.
Styrelsen beslutar att använda Dropbox för digital arkivering. Införandet
påbörjas snarast och ska vara slutfört före årsmötet 2019.

§62
SKRIVELSER
-Skrivelse från SBK 2018-10-03 gällande valberedningens arbete.
Valberedningen önskar få ta del av synpunkter på sitt arbete och tips på
eventuella kandidater inför kongressen 2019.

§63
VU-BESLUT
Inga VU-beslut tagna sedan förra mötet.

§64
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§65
FASTSTÄLLANDE AV BESLUT
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a) Lena Dyrsmeds ingår i utskottsgrupp agility, Anders Östling i utskottsgrupp
lydnad, och Siv Back i utskottsgrupp rallylydnad, samtliga under utskottet
för prov och tävling.
b) Lotta Sundström, Thomas Enbäck och Camilla Lindqvist ingår i utskottet för
hundägareutbildning.
c) Carolin From och Hasse Fredriksson ingår i utskottsgrupp patrullhund och
Maggan Carlsson i utskottsgrupp räddningshund, samtliga under utskottet för
samhällsnytta.
d) Distriktet kommer att använda sig av Dropbox för digital arkivering.
Införandet ska vara slutfört till årsmötet 2019.

§66
NÄSTA MÖTE
Distriktsmöte 11 december kl 19:00, Borlänge BK. Fokus på prov och tävling.
Styrelsemöte 14 november kl 18:00, Falu BK.
§67
MÖTETS AVSLUTANDE
Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl.
20:16.

Vid protokollet dag som ovan

______________________________

________________________________

Anna-Karin Norlander, sekreterare

Nina Christoffersson, ordförande

_______________________________
Jörgen Thorsell, justerare
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