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Styrelseprotokoll nr 2 år 2019 fört vid SBK 

Daladistriktets styrelsemöte 2019-01-28 kl 19:00 per 

telefon. 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse 

Holm, Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Tore 

Karlsson, Ann-Louise Forsman, Bettan Thorstensson, 

Maggan Carlsson 

  

 Tjänstgörande suppleanter:  

 

 Ej närvarande: Annika Jonsson 

 

§17 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§18 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§19 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell som protokolljusterare. 

 

§20 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§21 

RAPPORTER 

 Utskottet för hundägarutbildning 

 En första version av de nya lärar- och instruktörsutbildningarna har kommit från 

SBK. Vi ska inom kort kunna starta utbildningar.  

 

 Utskottet för prov och tävling 

 Utskottet fick förfrågan om att föreslå domare till SM. Förslaget blev Toni 

Larsson. 

 

 Utskottet för avel och hälsa 

 Bettan Thorstensson föreslår Sune Halvarsson som sammankallande i 

utskottsgrupp mental, och Ann-Kristin Norberg som sammankallande i 

utskottsgrupp utställning. Styrelsen beslutade att utse dessa till sammankallande 

i respektive utskottsgrupp.  

 

 Organisationskonferensen 

 Nina Christoffersson och Roland Hellberg har deltagit vid 

Organisationskonferensen 25-27 januari. Teman för konferensen var etik och 

moral, kommunikationsvägar, marknadsföring av organisationen samt 

ungdomar i organisationen. En del av tiden ägnades åt gruppdiskussioner, vilka 

kommer att sammanställas och skickas ut. Förbundet informerade bland annat 
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om att de tillsatt en arbetsgrupp med anledning av den stora ökningen 

anmälningar mot medlemmar. Presentationer kommer att läggas upp på SBK:s 

hemsida. 

 

§22 

KURSAVGIFTER 

 Översyn av kursavgifter genomfördes enligt följande.  

 

 Kursavgift för utbildning av tävlingsledare bruks och lydnad respektive agility 

är idag 1000:-. Styrelsen beslutade att höja avgiften till 1500:-. 

 

 Kursavgift för allmänlydnadsinstruktör är idag 3000:-. Styrelsen beslutade att 

höja avgiften till distriktet till 4000:-. Eftersom SBK tar ut en avgift för IT-

tjänster à 500:- per deltagare blir den totala avgiften för allmänlydnadsinstruktör 

4500:-.  

 

 Styrelsen beslutade att låta övriga kursavgifter vara oförändrade, vilket innebär 

att avgiften för konferenser (för exempelvis domare, tävlingsledare) är 250:-, för 

skrivarutbildning rallylydnad 700:-, tävlingssekreterare rallylydnad 1200:-, 

domarutbildning 3000:-, tävlingssekreterare 1000:-, grundmodul 2000:-, 

figurantutbildning 1000:-, och testledarutbildning 1000:-. Övriga 

instruktörsutbildningar prissätts per tillfälle, då det kan vara nödvändigt att 

anlita en lärare utifrån och avgiften bör täcka detta. 

  

§23 

GODKÄNNANDE AV BUDGET 

 Genomgång av budgetförslag 2019. Enligt förslaget kommer budgeten att gå 

minus, detta på grund av den lydnadssatsning som planeras genomföras. 

Styrelsen beslutade att lägga fram budgetförslaget på årsmötet för beslut. 

 

§24 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

 Årsmöteshandlingarna gicks igenom för att kunna skickas ut till lokalklubbarna 

senast 31 januari. Efter det kommer handlingarna även att publiceras på 

hemsidan. 

  

§25 

SKRIVELSER 

- SBK:s verksamhetsstatistik har besvarats av Anna-Karin Norlander 2019-

01-27.  

- Information från SKK om att SRD, Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningar, har reviderats 2019-01-01. Informationen har 

vidarebefordrats till utskottet för avel och hälsa samt lokalklubbarna.  

 

§26 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut tagna sedan förra mötet.  
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§27 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor.  

 

 

§28 

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT  

a) Sune Halvarsson är sammankallande i utskottsgrupp mental, och Ann-Kristin 

Norberg är sammankallande i utskottsgrupp utställning. Båda hör till 

utskottet för avel och hälsa. 

b) Kursavgiften för tävlingsledare bruks och lydnad respektive agility höjs till 

1500:-. 

c) Kursavgiften för allmänlydnadsinstruktör höjs till 4500:-, varav 4000:- går 

till distriktet och 500:- till SBK. 

d) Övriga kursavgifter är oförändrade tills vidare. 

e) Förslag till budget kommer att läggas fram på årsmötet för beslut. 

 

§29 

NÄSTA MÖTE 

 Årsmöte 24 mars kl. 15:00, Scandic Hotell, Falun 

 Konstituerande styrelsemöte 24 mars efter årsmötet 

  

§30 

MÖTETS AVSLUTANDE 

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

20:32. 

 

 

 

 

 

 Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

 

______________________________  ________________________________ 

 

Anna-Karin Norlander, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

Jörgen Thorsell, justerare  

 


