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Protokoll nr. 3 fört vid SBK Daladistriktets distriktsmöte 

2019-09-05 kl. 19:00 på Borlänge BK 

 

     Närvarande: 

     Distriktsstyrelsen 

Representanter från lokalklubbarna 

Deltagare från utskotten 

     Hedersmedlemmar 

 

 

     

 

 

§30 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§31 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§32 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte mötesordförande justera kvällens protokoll valdes Lena Andersson 

och Anneli Lindh. 

 

§33 

SKRIVELSER 

- SKK har idag tagit beslut om att hundar boende i Norge inte får delta vid svenska 

arrangemang för närvarande, på grund av sjukdomssmitta av okänd art. Anmälda 

norska ekipage ska få pengarna tillbaka. Beslutet gäller tills nya riktlinjer kommer. 

 

§34 

RAPPORTER 

Avel och hälsa; Se §37. 

 

Hundägarutbildning; Sammankallande Roland Hellberg har deltagit vid dialogmöte, och 

informerar om vad som händer på utbildningsfronten nationellt. Ett lärarevent kommer att 

hållas 15-17 november, och ett event för avtalsinstruktörer kommer att hållas på My Dog 

2020. Det kommer att hållas en lärarutbildning i Växjö som startar senare i höst där det 

kommer att ges möjlighet för lärare i grundmodul att kunna uppgradera sig. Distriktet 

planerar för en utbildningskonferens 26 oktober, dit utbildningsansvariga i klubbarna 

bjuds in. Ett par frågor kommer att skickas ut i förväg för att få underlag till innehållet. 

Det är ytterligare en instruktörsutbildning på gång. Distriktet planerar även en utbildning 

för de som gått grundmodulen för att de ska kunna uppgraderas till SBK-instruktörer, 

denna startar under vintern med fem tillfällen.  
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Prov och tävling; Två personer håller på att uppgradera sig till domare klass 1, detta 

beräknas vara färdigt under senhösten. Regelrevideringsmöten har hållits i distriktet och 

remissvar är inskickade till SBK. 

 

Samhällsnytta; En prova på-dag för räddning och patrull kommer att hållas 14 september 

kl. 10-15 i Bysjön, Borlänge. Det kommer att bli både information och praktiska 

övningar. Ingen föranmälan behövs.  

 

Avesta BK; Klubben har arrangerat spårtävlingar i lägre och högre klass med hjälp av 

spårläggare från Hedemora-Säter BK. En instruktör har hållit många kurser, men det har 

varit svårt att få funktionärer till tävlingarna.  

 

Borlänge BK; Klubben har mycket aktiviteter för närvarande. På torsdagarna har de 

utsedd ansvarig för träningarna. Det hålls kurser och arrangeras tävlingar. 

 

Falu BK; Klubben håller mycket kurser, nästan varje dag. Det arrangeras flera tävlingar 

under hösten. Det planeras för en prova på-dag i sök, en sökhelg, och en lydnadskurs för 

Frida Wallén. Det har startats upp en rallylydnadsstudiecirkel vid sidan av studiecirkeln i 

tävlingslydnad. Klubben saknar agilitykurser just nu på grund av instruktörsbrist.  

 

Gagnef-Floda BK; Klubben har arrangerat MH och MT i maj, och exteriörbeskrivning 

samt MH-kväll under sommaren. Har arrangerat agilitytävling under sommaren med 800 

starter per dag. Har även arrangerat andra tävlingar i lydnad och agility. Arrangerar 

kurser. Hade en träningshelg i juli som var uppskattad, och det planeras för repris nästa 

år. Det har hållits rallylydnadsläger med Anna Larsson under sommaren.  

 

Ludvika BK; Klubben har arrangerat agilitytävling, och arrangerar spår- och söktävlingar 

under september. Har haft få anmälningar på kurser under höstterminen. En kick-off med 

femkamp har hållits, med gemensam middag. Har påbörjat ett samarbete med Gymmix 

utifrån sund med hund-projektet i form av en aktivitetspromenad med aktiviteter för både 

hundar och människor. 

 

Styrelsen; Styrelsen har fastställt ett antal dokument gällande GDPR. 

Utskottssammankallande distribuerar personuppgiftsavtal för funktionärer inom sina 

områden. När de är påskrivna kommer funktionärslistor att läggas upp på distriktets 

hemsida. Styrelsen har också beslutat att distriktets handlingar hos Folkrörelsearkivet ska 

sekretessbeläggas. De klubbar som arkiverar material under distriktets namn berörs inte 

av sekretessen, men klubbarna uppmanas att fundera över om de önskar sina handlingar 

sekretessbelagda. De klubbar som i dagsläget inte arkiverar material hos FAW 

uppmuntras att göra det, distriktet står för kostnaden. 

 

Kassör Lasse Holm rapporterar att det är plus i kassan, totalt finns 228 838:- i dagsläget. 

 

Lydnadssatsningen i form av lydnadshelg med Emelie Hörman i syfte att få tävlande i 

högre klasser, har ställts in då det endast inkom två anmälningar.  

 

§35 

STYRELSEKONFERENS FÖR LOKALKLUBBAR 

Distriktet bjuder in lokalklubbarnas styrelser till konferens söndag den 10 november kl. 9-

15 på Borlänge BK. Syftet är att klubbarna ska ges chans att träffas och prata om 
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gemensamma frågor, då det kan finnas liknande utmaningar som man brottas med. Det 

kommer även att delges information om aktuella frågor.   

 

§36 

TÄVLINGAR 2020 

Tävlingarna för 2020 är ännu inte fastställda, sista datum är 15 september då allt ska vara 

inlagt i SBK Tävling. Curt Sjödén åtar sig att tillsammans med Anders Östling kontakta 

de klubbar som ännu inte skickat in datum för tävlingar, samt de som behöver ändra några 

av sina datum.  

 

§37 

UTSKOTTET FÖR AVEL OCH HÄLSA INFORMERAR 

Utskottsgrupp mental; Sune Halvarsson informerar från utskottsgrupp mental. Han 

berättar att det kan vara svårt att få tag på funktionärer för att arrangera MH och MT. Det 

finns behov av att få fler testledare och figuranter i distriktet, samt fler beskrivare. Endast 

fyra av tio klubbar i distriktet arrangerar i dagsläget MH och MT. Det har skickats ut 

frågor till alla klubbar om vilka funktionärer de behöver, men svarsfrekvensen har varit 

låg.  

 

Mötet diskuterar att det kan informeras bättre på klubbarna om mentalverksamheten, 

exempelvis i samband med kurser eller medlemsmöte. Det finns broschyrer att beställa 

från SBK med information. Roland Hellberg tar med sig till utbildningskonferensen att 

påminna om att det bör informeras mer om MH och MT i samband med kurs. Vi kommer 

också att ta upp det på lokalklubbskonferensen.  

 

Sune informerar också om ändringarna i MH som träder i kraft vid årsskiftet.  

 

Utskottsgrupp utställning; Ann-Christine Norberg informerar om att ansökningarna för 

utställningar 2022 ska vara inne senast i augusti 2020. Hon nämner att även om en 

lokalklubb inte får arrangera tvådagarsutställning så kan distriktet ansöka om den ena 

dagen och lokalklubben om den andra. Lokalklubbar kan också samarbeta och ta varsin 

dag. Årets utställningar är i Insjön, 16 november arrangerar Gagnef-Floda BK och 17 

november arrangerar Nedansiljans BK. 

 

Mötet diskuterar också championatregler för bruksraser. 

 

§38 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Det saknas i dagsläget statuter för distriktsmästerskap i rallylydnad. Dessa behöver 

nedtecknas och fastställas. 

 

Fråga från mötesdeltagare om datum för årsmötet nästa år. Detta är ännu inte beslutat.  

 

Fråga från mötesdeltagare om det kommer någon ny instruktörsutbildning i specialsök. 

Ingen ytterligare utbildning är planerad just nu. 

 

§39 

NÄSTA MÖTE 

 Distriktsmöte 10 december 19:00 Borlänge BK. 
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§40 

MÖTETS AVSLUTNING 

Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl. 20:37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Anna-Karin Norlander (sekreterare)  Nina Christoffersson (mötesordförande) 

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Lena Andersson (justerare)  Anneli Lindh (justerare) 

  

 


