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Styrelseprotokoll nr 6 år 2018 fört vid SBK 

Daladistriktets styrelsemöte 2018-11-14 kl 19.00 på 

Borlänge BK. 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Lasse Holm, Jörgen 

Thorsell, Annika Jonsson, Ann-Louise Forsman 

  

 Närvarande suppleanter: Annika Jonsson 

 

 Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson 

 

 Ej närvarande: Anna-Karin Norlander, Maggan Carlsson, 

Bettan Thorstensson, Roland Hellberg, Tore Karlsson, 

 

§68 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§69 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§70 

VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET 

 Mötet utsåg Annika Jonsson som mötessekreterare. 

  

§71 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell, som protokolljusterare. 

 

§72 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§73 

KASSÖRENS RAPPORT 

 PG 167401,27 kr 

Kontantkassa 234 kr 

 Fordringar 12776 kr (i summan saknas fakturor till berörda lokalklubbar för TL-

utbildning) 

 Resultat per 14/11 2018  - 43819,98 kr  

 (Budgeterat resultat per 31/12 2018 – 14600 kr)  

 

§74 

RAPPORTER FRÅN UTSKOTTEN  

 Utskottet för prov och tävling 

 Utskottet har haft ett möte sedan förra styrelsemötet. Styrelsen beslutade att 

utskottet ansvarar, tillsammans med Utskottet för samhällsnytta – Patrull – för 

nästa distriktsmöte. 

 Styrelsen beslutade att Ann-Louise Forsman ansvarar för Bruksgruppen tills 

vidare. 
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 Utskottet för hundägarutbildning  

 Distriktet avvaktar med all utbildning av instruktörer och lärare på grund av 

centrala revideringar av utbildningarna. Så snart dessa revideringar är klara 

kommer utskottet att meddela länets lokalklubbar. 

 

 Utskottet för avel och hälsa 

 Utskottet planerar möte under 3:e veckan i november. 

 

 Utskottet för samhällsnytta  

 Jörgen Thorsell hade anmält sig till konferens på Arlanda som blev inställd pga 

för få anmälda deltagare. Jörgen har även anmält sig till en kurschefskonferens 

för instruktörer av patrullhundar. 

 Certifieringsprov för nya patrullhundar har genomförts i Ludvika. Fem ekipage 

godkändes varav tre från Dalarna (Sandra Arnvind och Salsa, Mikael Lönn och 

Nero samt Moa-Lee Fasth och Krickelina).  

 Ingen utbildning av Patrullhundar planeras i distriktet 2019. Anledningen är 

regelrevidering som träder i kraft nästa år och utskottet vill ha tid att sätta sig in 

i de nya reglerna innan utbildning. 

 Jörgen efterlyser ökad marknadsföring på klubbarna om patrullhundar.  

  Styrelsen beslutade att utskottet ansvarar, tillsammans med Utskottet för prov 

och tävling, för nästa distriktsmöte. Jörgen avser att bjuda in Therese Gunnars 

som sakkunnig inom Hemvärnet till mötet. Hemvärnet har meddelat ett behov 

av cirka 10 utbildade hundar inom länet. 

  

§75 

HEMSIDAN 

 Nuvarande webmaster har aviserat att han inte önskar fortsätta sitt uppdrag. 

 Annika ska kontakta webmaster och ta reda på i vilket program nuvarande 

hemsida är skapad. 

 Distriktet söker ny webmaster. Alla måste hjälpas åt med detta. 

 Denna punkt tas upp igen på nästa styrelsemöte då svar från nuvarande 

webmaster, gällande programmet, förväntas ha inkommit. 

 

§76 

INKOMNA MOTIONER 

 En motion har inkommit från Gagnef Floda BK gällande domare på bruksprov. 

 Motionen lämnas till Utskottet för prov och tävling. Styrelsen kommer därefter 

att lämna ett yttrande på distriktsmötet den 11:e december. 

 

§77 

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.  

Styrelsen beslutade att ge ordförande (Nina) uppdraget att besvara 

skrivelsen efter styrelsens diskussion på mötet. 

 

§78 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut tagna sedan förra mötet.  
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§79 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Nina fick i uppdrag att ändra namnen i de olika utskotten i ”Medlem online” 

 Nina fick uppdraget att köpa present till styrelsens sekreterare som, sedan förra 

mötet, har nedkommit med en son. 

 

§80 

NÄSTA MÖTE 

 Distriktsmöte 11 december kl 19.00, Borlänge BK. Fokus på prov och tävling 

samt Patrullhund. 

  Detta möte kommer att avsluta 100-årsfirandet av SBK i Dalarna. Distriktet 

kommer att bjuda på italiensk buffét med dryck. Annika ordnar med catering. 

Anmälan om deltagande ska ske till styrelsens sekreterare, Anna-Karin 

Norlander. Inbjudan till klubbarna kommer att skickas ut inkluderande datum 

för anmälan. 

  Styrelsemöte. Nina kommer att kalla till ett telefonmöte gällande årsmötet. 

  Budgetmöte bestämdes till 6/1 2019 kl 12.00 i Leksand. Hedersledamöter 

kommer att inbjudas. Detta möte kommer att inledas med en gemensam lunch. 

Nina ordnar catering till denna. 

 

§81 

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT  

 

a)   Ann-Louise Forsman ansvarar för Bruksgruppen tills vidare.  

 

b)   Utskottet för prov och tävling, tillsammans med Utskottet för samhällsnytta 

– Patrull – ansvarar för nästa distriktsmöte. 

  

c) Budgetmöte 6 januari 2019 

 

d) Telefonmöte innan 11 december gällande årsmöte 

 

e) Nina besvarar skrivelsen från centrala valberedningen i enlighet med 

styrelsemötets diskussion 

 

f) Annika beställer catering till distriktsmötet 11 december.  

 

g) Inköp av gåva till styrelsesekreterarens baby 

 

  

§82 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 

21.15 
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 Vid protokollet dag som ovan 

 

 

______________________________  ________________________________ 

 

Annika Jonsson, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

_____________________________ 

 

Jörgen Thorsell, justerare  

 


