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Styrelseprotokoll nr. 6 år 2019  

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2019-08-19 kl. 19:00 på Borlänge BK 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse 

Holm (fr.o.m. §76), Anna-Karin Norlander, Ann-Louise 

Forsman, Jörgen Thorsell, Tore Karlsson 

  

 Närvarande suppleanter: Bettan Thorstensson, Annika 

Jonsson (fr.o.m. §76) 

 

 Tjänstgörande suppleanter: Bettan Thorstensson (t.o.m. §76) 

 

 Ej närvarande: Maggan Carlson 

 

 

§72 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§73 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§74 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Bettan Thorstensson som protokolljusterare. 

 

§75 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 27 juni godkändes och lades till handlingarna.  

 

§76 

RAPPORTER 

 Kassörens rapport 

 Resultatet är för närvarande +11 000.  

 

 Utskottet för samhällsnytta 

 Den planerade patrullhundskursen kommer att hållas i Söderhamn i ett 

samarrangemang med Gävleborg. 

 

 Utskottet för avel och hälsa 

 Planering pågår inför distriktsmötet 5 september, där avel och hälsa håller i en 

del av mötet.  

 

 Utskottet för hundägarutbildning 

 Instruktörsutbildningen fortgår, och planeras vara färdig i oktober. Dialogmöte 

är bokat till 1 september.  
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 Utskottet för prov och tävling 

 Det råder en del oklarheter om tävlingssekreterarutbildningen, varför förbundet 

kontaktas om detta. Regelrevideringsmöte har hållits för bruks och lydnad, 

imorgon hålls för rallylydnad och agility. Det finns behov av att utbilda fler 

tävlingssekreterare och tävlingsledare. Få klubbar har rapporterat in tävlingar 

för 2020, påminnelse har gått ut och nytt sista datum är satt till 31 augusti.  

 

§77 

UTBILDNINGSKONFERENS 

 Det planeras för en utbildningskonferens, i syfte att få en dialog med klubbarna 

kring vad de har för behov. Datum kommer att bestämmas inom kort.  

 

§78 

UPPFÖLJNING RUTINER GDPR 

 Styrelsen har arbetat fram rutiner och policys gällande GDPR.  

 

 Styrelsen beslutade att fastställa följande dokument: 

- Personuppgiftsavtal för funktionärer 

- Arkivplan 

- Policy gällande e-post 

- Rutin för gallring av personuppgifter 

- Rutin för hantering av 72-timmarsregeln 

- Rutin för utdrag av personuppgifter ur register 

- Personuppgiftsbiträdesavtal Folkrörelsearkivet 

 

 Styrelsen beslutade att i samband med att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas 

med Folkrörelsearkivet sekretessbelägga distriktets samtliga handlingar i 

arkivet.  

 

§79 

HEMSIDAN 

 Innan styrelsemötet 2 oktober ska samtliga utskottsansvariga ha lämnat 

uppgifter till hemsidan. Övriga i styrelsen ska se över innehållet och komma 

med bidrag eller synpunkter.  

 

§80 

ÅRSHJULET 

 Årshjulet där distriktets verksamhet synliggörs är uppdaterat och publicerat på 

hemsidan.  

 

§81 

LOKALKLUBBSKONFERENS 

 Lokalklubbskonferens är planerad till 10 november, start med fika kl. 9:00 och 

avslutning kl. 15:00. Alla lokalklubbsstyrelser bjuds in. Nina formulerar 

inbjudan som skickas ut så snart den är färdig. Klubbarna har fått datum sedan 

tidigare.  

 

§82 

LYDNADSSATSNING 

 Inbjudan har gått ut gällande lydnadshelg med Emelie Hörman 6-8 september. 

Helgen är en del av den lydnadssatsning distriktet gör i syfte att öka tävlandet i 

högre lydnadsklasser. Hittills har det kommit in få anmälningar till helgen, 
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beslut tas efter sista anmälningsdatum om det är möjligt att genomföra helgen 

som planerat.  

 

§83 

SKRIVELSER 

- Skrivelse från FS gällande organisationskonferensen. FS önskade svar på 

om distrikten önskar ett distriktsforum samtidigt som rasklubbsforum, samt 

synpunkter kring resor och boende. Nina har besvarat frågorna.  

 

§84 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut tagna sedan förra styrelsemötet. 

 

§85 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor.  

 

§86 

NÄSTA MÖTE 

 Distriktsmöte 5 september 19:00, Borlänge BK. 

 Styrelsemöte 2 oktober 19:00 per telefon. 

 

§87 

MÖTETS AVSLUTANDE 

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

21:40.  

 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

  

____________________________________ __________________________________ 

Anna-Karin Norlander, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

____________________________________  

Bettan Thorstensson, justerare   

 


