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Protokoll nr. 2 fört vid SBK Daladistriktets distriktsmöte 

2019-05-06 kl. 19:00 på Borlänge BK 

 

     Närvarande: 

     Distriktsstyrelsen 

Representanter från lokalklubbarna 

Deltagare från utskotten 

     Hedersmedlemmar 

 

 

     

 

 

§20 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Vice ordförande Roland Hellberg hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§21 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§22 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte mötesordförande justera kvällens protokoll valdes Sune Halvarsson 

och Anders Östling. 

 

§23 

INFÖR KONGRESSEN 

Nina Christoffersson, Roland Hellberg och Lasse Holm representerar Dalarna vid SBK:s 

kongress den 18-19 maj i Stockholm. 

 

Genomgång kongresshandlingar 

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget gicks igenom. Mötet hade inga 

synpunkter. Gällande valberedningens förslag diskuterades hur lämpligt det är att det för 

andra året i rad nominerats kandidat till förbundsstyrelsen ur valberedningen. En fråga 

kom även upp om huruvida det är lämpligt att justerarna föreslås i förväg.  

 

FS förslag 1: Förbundsavgift 2020-2022 föreslås oförändrad. Bifölls. 

 

FS förslag 2A: Stadgeändring gällande införande av sektioner inom SBK. Bifölls. 

 

FS förslag 2B: Stadgeändring gällande kostnader i samband med kongressen. Bifölls. 

 

 FS förslag 2C: Stadgeändring gällande ny valordning. Mötet fann en stor risk att förslaget 

skulle urholka den demokratiska ordningen inom organisationen. Mötet motsatte sig 

förslaget. 
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Motion 1: Gällande hedersmedlemskap. FS föreslår att motionen avslås. Mötet hade inga 

andra åsikter. 

 

Motion 2 och 3: Gällande kongress vartannat år. FS föreslår att motionen avslås. Mötet 

hade inga andra åsikter. 

 

Motion 4: Gällande översyn av rasklubbarnas uppdrag och verksamhet. FS anser 

motionen besvarad. Mötet hade inga andra åsikter. 

 

§24 

INFÖR REGELREVIDERINGEN 

Svar på förslaget om regelrevideringen ska in från distrikt och rasklubbar senast 1 

september. I augusti kommer regelrevideringskonferenser att hållas i distriktet, för att 

samla Dalarnas synpunkter på förslagen. De färdiga förslagen kommer sedan att komma 

ut från SBK i januari 2020. I april 2020 sker centrala regelrevideringskonferenser, som 

kommer att ha samma röstningsförfarande som vid kongressen. Alla klubbar uppmanas 

att påbörja arbetet med diskussioner hemma på klubbarna.  

 

§25 

SKRIVELSER 

- Kongresshandlingar  

 

§26 

RAPPORTER 

Avel och hälsa; Säsongen för MH och MT är igång och det finns ett antal MH/MT 

planerade hos Borlänge BK, Ludvika BK och Gagnef-Floda BK. Sune Halvarsson menar 

att det behöver planeras för en testledarutbildning. Det finns också behov av en 

uppdatering för figuranter. Ann-Kristin Norberg hälsar att det är dags för klubbarna att 

börja fundera över datum för utställningar under 2020.  

  

Hundägarutbildning; Instruktörsutbildningen har startat upp med sex deltagare, kursen 

kommer att pågå till hösten. Det pågår en specialsökskurs med inhyrd instruktör utifrån.  

 

Prov och tävling; Det har nyligen varit en domar- och tävlingsledarträff tillsammans med 

Gävleborgsdistriktet. Två personer från UG lydnad var på plats och hjälpte till med 

praktisk bedömning och genomförande. En domare, Annika Hallin, har flyttat från 

distriktet. Hon har fått ett tack från distriktet via Curt Sjödén. Det är dags att börja planera 

för tävlingar 2020, de ska skickas in i augusti. Tävlingsschemat kommer även att 

diskuteras i samband med regelrevideringskonferenserna.  

 

Samhällsnytta; DM i patrullhund blev inställt då inga ekipage anmält sig. Det behövs fler 

ekipage i distriktet. Klubbarna uppmanas att kontakta Jörgen Thorsell om de önskar få 

information på klubben. Det finns också informationsbroschyrer att beställa från 

förbundskansliet. Det planeras för en prova på-dag för tjänstehund (patrull och räddning) 

14 september i Borlänge.  

 

Borlänge BK; Det är mycket aktivitet i klubben. Flera MH, flera valpkurser och en 

allmänlydnadskurs. Flera medlemmar går allmänlydnadsinstruktörsutbildning respektive 

specialsöksinstruktörskurs. Det anordnas också temakvällar.  
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Falu BK; De första tävlingarna har klarats av, och fler hålls inom kort. En lydnadstävling 

klass 2 och 3 har ställts in på grund av för få anmälda. En medlem går 

specialsöksinstruktörsutbildning, och prova på-dag har hållits. Det hålls många kurser 

inom flera olika områden, och klubben har just nu gott om instruktörer. Det är bokat 

medlemsmöte med fokus på regelrevideringen.  

 

Gagnef-Floda BK; Det har varit en hel del tävlingar i rallylydnad och nosework under 

vintern. Två MH och två MT är planerade i maj, och lydnadstävlingar kommer att 

genomföras. En rallylydnadskurs har avslutats och en agilitykurs är planerad, men 

klubben har ont om instruktörer och efterfrågan på kurser är större än vad som är möjligt 

att genomföra.  

 

Ludvika BK; Det hålls en del kurser; allmänlydnad, valp, nosework och en 

tävlingsinriktad kurs. I helgen som gått har en elitspårstävling hållits.  

 

Malung-Sälen BK; Tävlingar i lydnad och nosework är på gång. Det anordnas en del 

helgkurser, i rallylydnad och klickerträning.  

 

Nedansiljans BK; Det är stor efterfrågan på kurser, men det är brist på instruktörer. 

Klubben överväger att ta in avtalsinstruktörer. En medlem går specialsöksutbildning och 

examineras i juni. Carolin From kommer till klubben för att informera om patrullhund i 

juni. Till söktävling som snart genomförs får klubben låna in en tävlingssekreterare, då 

klubben saknar egna.  

 

Styrelsen; Kassör Lasse Holm rapporterar att det i kassan finns 211 109:-, fodringar på 

39 412:- och sammanlagt 252 416,79.  

 

Styrelsen har tagit fram ett avtal enligt GDPR för funktionärer, för att kunna hantera 

personuppgifter på ett korrekt sätt. Det kommer att ligga på hemsidan framöver. 

Instruktioner kommer att komma ut gällande detta.  

 

Vid utbildningar med bindande anmälan och där deltagaren uteblir, kommer halva 

kursavgiften att tas ut (med möjlighet att runda av nedåt till jämn summa). 

Fortsättningsvis kommer utbildningarna att faktureras efter första kurstillfället.  

 

Under hösten kommer en lokalklubbskonferens att anordnas för ordförande, sekreterare 

och kassörer.  

 

§27 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Det är brist på rallylydnadsskrivare för närvarande, och det efterfrågas en utbildning. 

Informationen vidarebefordras till Ann-Louise Forsman, utskottsansvarig för prov och 

tävling.  

 

Önskemål framförs om att det på hemsidan ska finnas information om vilka som är 

testledare, beskrivare, figuranter med mera gällande MH/MT. Dessa listor planeras att 

komma upp när vi har fått in alla samtycken gällande GDPR.    
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§28 

NÄSTA MÖTE 

 Distriktsmöte 5 september 19:00 Borlänge BK, fokus på utskottet för avel och hälsa. 

 

§29 

MÖTETS AVSLUTNING 

Vice ordförande Roland Hellberg tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl. 21:05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Anna-Karin Norlander (sekreterare)  Roland Hellberg (mötesordförande) 

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Sune Halvarsson (justerare)  Anders Östling (justerare) 

  


