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Styrelseprotokoll nr. 4 år 2019 fört vid SBK 

Daladistriktets styrelsemöte 2019-05-04 kl. 09:00 

i Leksand. 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse 

Holm, Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell 

  

 Närvarande suppleanter:  

 

 Tjänstgörande suppleanter:  

 

 Ej närvarande: Ann-Louise Forsman, Tore Karlsson, Maggan 

Carlsson, Bettan Thorstensson, Annika Jonsson 

 

 

 

§44 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§45 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§46 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell som protokolljusterare. 

 

§47 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 24 mars godkändes och lades till handlingarna.  

 

§48 

RAPPORTER 

 Kassörens rapport 

 Idag är resultatet -6439:-, budget för året är -32300:-. Det finns 211 109.71 på 

kontot idag, flera betalningar är på väg in.  

 

 Utskottet för samhällsnytta 

 DM Patrullhund blev inställt då det inte blev några anmälningar. Därmed får 

inte distriktet några deltagare till Försvarsmaktsmästerskapen. Just nu går fyra 

eller fem ekipage kurs i Enköping, och det finns fler intresserade. Carolin From 

har hållit en informationskväll om patrullhund på Avesta BK. Det planeras en 

gemensam informationsdag för patrullhund och räddningshund i Borlänge 

2019-09-14. 

 

 Utskottet för hundägarutbildning 

 Instruktörsutbildningen är igång med sex deltagare.  
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§49 

KONGRESSHANDLINGAR 

 Kongresshandlingarna gicks igenom inför distriktsmöte och kongress.  

 

§50 

UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET 

 Enligt verksamhetsmålen, fokusområde Sund och frisk organisation, ska vi 

verka för samverkan mellan lokalklubbarna i distriktet. Under hösten kommer 

en konferens för lokalklubbarnas ordförande, sekreterare och kassörer att 

anordnas. Vi behöver finna ett sätt att arbeta vidare med den centralt fastställda 

värdegrunden.  

 

 Gällande målen för Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar 

kommer vi att ge klubbarna fler informationsbroschyrer med uppmaning att dela 

ut det till alla deltagare på sina kurser.  

 

 Gällande Prov och tävling har två lydnadskonferenser genomförts för domare 

och tävlingsledare.  

 

 Gällande Utbildning finns idé om att samla utbildningsansvariga i klubbarna för 

diskussion om hur distriktet kan stötta upp och utveckla instruktörerna.  

   

§51 

BETALNING VID BINDANDE ANMÄLAN 

 Anmälan till distriktets utbildningar är bindande. Diskussioner förs om hur hög 

avgiften bör vara om deltagaren inte går kursen.  

 

 Styrelsen beslutade att avgiften för lokalklubb för utbildning där den anmälda 

deltagaren uteblir från kursen ska vara 50% med möjlighet att avrunda nedåt till 

jämn summa. 

 

§52 

GDPR 

 Till nästa styrelsemöte ska styrelsemedlemmarna läsa igenom distriktets 

material om GDPR samt inventera, rensa och slänga personuppgifter enligt 

GDPR.  

 

 Distriktet ska börja upprätta personuppgiftsavtal med funktionärer. Avtalen 

läggs upp på hemsidan och distribueras via utskotten. 

 

§53 

HEMSIDAN 

 Det behöver fyllas på information på distriktets hemsida, särskilt om utskottens 

arbete. Sammankallande får i uppdrag att inkomma till webmaster med material. 

Utskotten kommer att få egna e-postadresser kopplade till distriktet.   

 

§54 

ARBETSORDNINGAR 

 Arbetsordningen för styrelsen behöver uppdateras. Alla i styrelsen uppdras att 

läsa igenom och börja omarbeta nuvarande text. Förslag ska vara färdiga för 

beslut i samband med styrelsemöte 2019-08-14. 
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§55 

ÅRETS MÖTEN 

 Distriktsmöten 

 6 maj 19:00 Borlänge BK, fokus på kongressen 

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

 10 december 19:00 Borlänge BK 

 

 Styrelsemöten 

 27 juni 19:00 Borlänge BK 

 14 augusti 19:00 Falu BK 

 2 oktober 19:00 per telefon 

 20 november 19:00 Borlänge BK 

 5 januari budgetmöte 

 

§56 

ÅRSHJUL 

 Vi ska börja använda årshjulet igen för att synliggöra distriktets verksamhet 

under året. Utskotten kompletterar hjulet med sin respektive verksamhet och 

hjulet publiceras på hemsidan.  

 

§57 

SKRIVELSER 

 Inga skrivelser. 

 

§58 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut tagna sedan förra styrelsemötet. 

 

§59 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Vi har en längre tid saknat representation från rasklubbar på våra distriktsmöten. 

Vi kommer att skicka förfrågan till rasklubbar samt hundungdomsföreningar 

(Västerdalarna, Avesta och Siljans hundungdom) om att delta med 

representanter. De som under förra året har stått som representanter kommer att 

få frågan om de önskar stå kvar. 

 

§60 

MÖTETS AVSLUTANDE 

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

12:18.  
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 Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

  

____________________________________ __________________________________ 

Anna-Karin Norlander, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

____________________________________  

Jörgen Thorsell, justerare  

 

 


