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Styrelseprotokoll nr. 5 år 2019 fört vid SBK 

Daladistriktets styrelsemöte 2019-06-27 kl. 19:00 

på Borlänge BK. 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Lasse Holm, Anna-Karin 

Norlander, Jörgen Thorsell, Bettan Thorstensson 

  

 Närvarande suppleanter:  

 

 Tjänstgörande suppleanter:  

 

 Ej närvarande: Roland Hellberg, Ann-Louise Forsman, Tore 

Karlsson, Maggan Carlsson, Annika Jonsson 

 

 

§61 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§62 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§63 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell som protokolljusterare. 

 

§64 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 4 maj godkändes och lades till handlingarna.  

 

§65 

RAPPORTER 

 Ordförandes punkt 

 Det har hållits dialogmöte, där bland annat Kongressen diskuterades. Det 

framkom även att det nu är färre disciplinärenden än tidigare. Det har skapats en 

projektgrupp för framtida SM-arrangemang som ska arbeta fram förslag på 

gemensam utrustning, anvisningar för arrangörer samt centrala sponsoravtal. 

Nina Christoffersson ingår i projektgruppen. Projektet ska vara färdigt 2023.  

 

 Kassörens rapport 

 Resultatet är för närvarande +8354:-. I kassan finns 236 209.81.  

 

 Utskottet för samhällsnytta 

 Det planeras för en patrullhundskurs med start våren 2020, med ett anlagstest i 

oktober eller november 2019.  

 

 Utskottet för avel och hälsa 

 Det finns behov av en testledarutbildning för främst MT. Det behöver göras en 

inventering av vilka figuranter som fortfarande är auktoriserade, för att kunna se 

över utbildningsbehovet. 
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 Sista datum för att ansöka om utställningar 2021 är 1 augusti, och 

ansökningarna ska vara distriktet tillhanda senast 15 juli. 

 

 Kongressen 

 Lasse Holm och Roland Hellberg representerade Daladistriktet vid årets 

kongress. Det var mycket diskussioner rörande FS förslag till ny valordning. 

Förslaget bearbetas vidare av FS för beslut längre fram. Valberedningens 

förslag röstades igenom på alla poster.  

 

§66 

GENOMGÅNG AV ARBETSUPPGIFTER 

 Genomgång av styrelsens arbetsuppgifter under sommaren och resten av året.   

 

§67 

SKRIVELSER 

- Årsmötesprotokoll och nya stadgar har inkommit från Dalarnas 

Folkrörelsearkiv.  

 

§68 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut tagna sedan förra styrelsemötet. 

 

§69 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Konferens för lokalklubbarnas ordförande, sekreterare och kassörer planeras till 

söndag den 10 november, preliminärt på Borlänge BK. Inbjudan kommer längre 

fram.  

 

§70 

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsemöte 14 augusti 19:00 Falu BK. 

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

hälsa. 

 

§71 

MÖTETS AVSLUTANDE 

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

20:38.  

 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

  

____________________________________ __________________________________ 

Anna-Karin Norlander, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

____________________________________  

Jörgen Thorsell, justerare   


