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Styrelseprotokoll nr. 7 år 2019  

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2019-10-02 kl. 19:00 per telefon 

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Anna-Karin 

Norlander, Ann-Louise Forsman, Jörgen Thorsell, Tore Karlsson 

(fr.o.m. §92) 

  

 Närvarande suppleanter: Bettan Thorstensson 

 

 Tjänstgörande suppleanter: Bettan Thorstensson (t.o.m. §92) 

 

 Ej närvarande: Lasse Holm, Maggan Carlson, Annika Jonsson 

 

 

§88 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§89 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§90 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Roland Hellberg som protokolljusterare. 

 

§91 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 19 augusti godkändes och lades till handlingarna.  

 

 Inbjudningar har gått ut till utbildningskonferensen och lokalklubbskonferensen.  

Lydnadssatsningen i form av lydnadshelg med Emelie Hörman ställdes in då 

endast två deltagare anmält sig. 

  

§92 

RAPPORTER 

 Utskottet för samhällsnytta 

 14 september hölls en prova på-dag för patrullhund och räddningshund. Ett 

tjugotal ekipage deltog under hela dagen, de fick prova på patrullering och 

miljöträning och dagen blev lyckad. Ett par dalaekipage går patrullhundskurs i 

Enköping, där det har börjat hållas slutprov. Nina Christoffersson, Maggan 

Carlson och Jörgen Thorsell har varit på möte på Länsstyrelsen gällande 

frivilliga försvarsorganisationer, och bland annat diskuterat krishantering och 

möjligheter till samarbete vid större övningar.  

 

 Utskottet för avel och hälsa 

 Det kommer att hållas en del utbildningar och uppdateringar framöver. Det som 

är mest aktuellt nu är uppdatering inför reviderat MH vid årsskiftet, det kommer 

ut inbjudan till en träff inom kort. Det är ett par MH och MT kvar i distriktet i 

år, och de två utställningarna i november. Sune Halvarsson har anmält sig till 

RAS/RUS-konferensen. 
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 Utskottet för hundägarutbildning 

 Utskottet har bjudit in till instruktörsutbildning för personer som gått 

Grundmodulen, med Roland Hellberg och Lotta Sundström som lärare. Den 

kommer att starta i december och pågå fram till mars. Utskottet har haft möte 

om den pågående instruktörsutbildningen, en deltagare är färdig att examineras. 

En ordinarie SBK-instruktörsutbildning planeras till 2020. Roland har deltagit i 

dialogmöte där det bland annat informerades om vidareutbildning för lärare i 

grundmodul. Distriktet behöver fler lärare. Inbjudningar har gått ut till 

utbildningskonferens den 26 oktober. Klubbarna har också fått ut frågor för att 

få underlag till diskussioner under konferensen. De som går 

specialsöksinstruktörsutbildning planerar att arbeta fram gemensamma 

utbildningsplaner när de är examinerade.  

 

 Utskottet för prov och tävling 

 Ann-Louise Forsman har pratat med Janna Myhre på förbundet om 

tävlingssekreterarutbildningen, och det är fortfarande inte klart hur det ska bli 

med inloggning. Ann-Louise fortsätter följa upp ärendet så att det kan komma 

igång en tävlingssekreterarutbildning i distriktet så snart som möjligt.  

 

 Ordförandes punkt 

 Roland Hellberg har i Nina Christofferssons ställe deltagit i dialogmöte. Det 

diskuterades bland annat sjunkande anmälningssiffror vid bruksprov. Inför 

organisationskonferensens möte för distrikten behöver en agenda upprättas. Det 

kommer att komma en enkät till lokalklubbarna som ska distribueras via 

distriktet. Flera distrikt har svårt att rekrytera personer till olika poster.  

 

§93 

SKRIVELSER 

- SBK:s arbetsgrupp för större arrangemang har skickat ut en enkät med 

frågor rörande arrangemang av mästerskap. Ann-Louise Forsman har 

besvarat enkäten.  

- Inbjudan till RAS/RUS-konferens 8-10 november i Norrköping. Sune 

Halvarsson har anmält sig. 

- Skrivelser från SKK och SBK gällande hundar boende i Norge och åtgärder 

för att minska risk för sjukdomsspridning. Enligt den senaste skrivelsen 

tillåts hundar boende i Norge att åter delta i svenska arrangemang fr.o.m. 1 

oktober. 

 

§94 

LOKALKLUBBSKONFERENS 

 Lokalklubbskonferens är planerad till 10 november på Borlänge BK, start med 

fika kl. 9:00 och avslutning kl. 15:00. Alla lokalklubbsstyrelser har bjudits in, 

liksom hela distriktsstyrelsen. Utskotten kommer att informera om aktuella 

frågor.  

 

§95 

STATUTER DM RALLYLYDNAD 

 Det saknas i dagsläget fastställda statuter för DM i rallylydnad. Styrelsen 

beslutade att endast ekipage som är medlem i och tävlar för SBK lokalklubb i 

Dalarna har rätt att tävla om att bli distriktsmästare i rallylydnad. Utskottet för 
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prov och tävling får i uppdrag att utarbeta statuter inför 2020, men beslutet 

gäller från och med nu.  

 

§96 

BRUSH-UP CUA 

 Bettan Thorstensson har anhållit om att två personer från distriktet ska få gå en 

brush-up för CUA (certifierade utställningsarrangörer) i Stockholm 10 

november med SKK som arrangör. Styrelsen beslutade att Ann-Kristin Norberg 

och Maria Johansson ska få gå brush-up för CUA.  

 

§97 

MÖTEN 2020 

 Budgetmöte planeras till 5 januari. Utskottsgrupper och hedersledamöter bjuds 

in.  

 

 Årsmöte planeras till 15 mars. Det blir lokalklubbskonferens på förmiddagen, 

och årsmöte kl. 15:00.  

 

§98 

FUNKTIONÄRSAVTAL 

 Utskottssammankallanden har fått i uppdrag att distribuera funktionärsavtal till 

sina respektive funktionärer. Utskottet för hundägarutbildning är klara, övriga 

utskott fortsätter arbetet med att nå ut till alla berörda. Även styrelsen kommer 

att skriva på avtal.  

 

§99 

HEMSIDAN 

 Styrelsen har arbetat med att fylla hemsidan med relevant och aktuellt innehåll 

som ska vara till hjälp för klubbar och funktionärer. Efter granskning av andra 

distrikts hemsidor kommer innehållet att kompletteras ytterligare. När 

funktionärsavtalen är påskrivna kommer även funktionärslistor att finnas på 

hemsidan. 

 

§100 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut tagna sedan förra styrelsemötet. 

 

§101 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

 

§102 

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsemöte 20 november 19:00, Borlänge BK. 

 Distriktsmöte 10 december 19:00, Borlänge BK. Temat blir vad lokalklubbarna 

har för behov, önskemål och förväntningar på distriktet under 2020.  

 

§103 

MÖTETS AVSLUTANDE 

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

20:39.  
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Vid protokollet dag som ovan 

 

 

  

____________________________________ __________________________________ 

Anna-Karin Norlander, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

____________________________________  

Roland Hellberg, justerare   

 

 


