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Lokalklubbskonferens 191110 Borlänge BK 

Minnesanteckningar 

 
Deltagare 

Avesta BK 2 

Borlänge BK 3 

Falu BK 5 

Gagnef-Floda BK 1 

Ludvika BK 3 

Mora BK 2 

Särna-Idre BK 1 

Distriktet 5 

Förbundet 1 

 

Den 10 november 2019 hölls en konferens på Borlänge BK för distriktets lokalklubbars 

styrelser. Sju klubbar, distriktet och förbundet representerades. Fokus för dagen var dels att 

förmedla information från distrikt och förbund, dels att ge utrymme för diskussioner 

klubbarna emellan. 

 

Distriktsordförande Nina Christoffersson öppnade mötet samtidigt som det bjöds på frukost. 

Alla deltagare fick presentera sig med namn, klubb, funktion och tre positiva respektive 

negativa saker med klubbarbetet just nu. Nina skrev upp punkterna som skulle ligga till grund 

för eftermiddagens diskussioner.  

 

Information 

 

Hemsida Distriktssekreterare och webmaster Anna-Karin Norlander visade distriktets 

omarbetade hemsida www.sbkdaladistriktet.se . Målet med hemsidan är att den ska fungera 

som en resurs för klubbarna. Där finns aktuell information, information från utskotten, 

administrativ information samt länkar. Klubbarna uppmuntrades att höra av sig om de har 

önskemål om innehåll på hemsidan. 

 

Administration Sista datum för att skicka in motioner till distriktet är 15 november. 

Motionerna ska vara daterade och undertecknade. De klubbar som önskar dela ut 

förtjänsttecken i samband med sina årsmöten behöver inkomma med sina ansökningar senast 

vid årsskiftet. Inom kort kommer Anna-Karin att skicka ut underlag till verksamhetsstatistiken 

som ska vara besvarad senast den 10 januari. 

 

GDPR Dataskyddsförordningen GDPR infördes i maj 2018. Alla föreningar omfattas av den, 

och vi har långtgående skyldigheter när det gäller att skydda personuppgifter. SKK och SBK 

har mycket information på sina hemsidor, bland annat checklistor för föreningar. På distriktets 

hemsida finns distriktets egna utarbetade rutindokument och policys gällande GDPR, och 

distriktets lokalklubbar är välkomna att ladda ned dem och använda som grund för egna 

rutiner om de så önskar. Om en lokalklubb önskar hjälp med hur de ska arbeta enligt GDPR 

kan de kontakta Anna-Karin eller Nina. 

 

Ordförandes information Årets sista distriktsmöte hålls den 10 december på Borlänge BK. 

Tema för mötet blir lokalklubbarnas önskemål för vad distriktet ska fokusera på under 2020. 

Kallelse skickas ut inom kort. 

 

Det har kommit en skrivelse från förbundet gällande samarbete mellan lokalklubbar och 

rasklubbar. Förbundet önskar sammanställa information om vilka resurser som lokalklubbarna 

http://www.sbkdaladistriktet.se/
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kan dela med sig av till rasklubbarna, t.ex. låna eller hyra ut lokaler, planer eller material. 

Nina kommer att skicka ut formulär till klubbarna inom kort. 

 

Distriktet besöker klubbar som önskar bolla föreningsfrågor, utbilda sig i föreningsteknik eller 

utveckla sin förening. Det diskuteras att besöken skulle kunna ske mer regelmässigt, 

förslagsvis vartannat år. Klubbarna får gärna kontakta Nina efter sina årsmöten för att boka 

tid. Nina skickar med klubbarna ett exemplar av boken ”Medlemsmodellen” samt tillhörande 

studieplan. 
 

Förbundsinformation Ledamot i förbundsstyrelsen Anders Östling informerade från 

förbundet. SBK håller på att ta fram en ny hemsida som så småningom även ska innefatta 

distrikt och rasklubbar. Nya SBK Tävling kommer att tas i drift under våren.  

 

Arbetet med regelrevideringen fortskrider, och utskottet arbetar nu fram förslag som ska 

diskuteras på regelkonferens för bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring i april. Röstning 

kommer att hållas med samma röstetal som på kongressen. 

 

Organisationskonferensen i slutet av januari får ett delvis nytt upplägg. Alla de centrala 

utskotten kommer att finnas på plats för att underlätta kommunikation och samarbete. 

Distrikten kommer att ha egen träff, liksom rasklubbarna. Det kommer också att vara ett 

gemensamt program. 

 

En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med framtida större arrangemang, exempelvis 

mästerskap. Frågor har skickats ut till distrikten för att undersöka möjligheter och samla in 

synpunkter. Nina ingår i arbetsgruppen, som syftar till att underlätta för framtida arrangörer 

av mästerskap och liknande.  

 

Det saknas ännu arrangör till SM i bruks, IGP och mondioring 2021. De närvarande 

klubbarna var positiva till att ansöka om att få arrangemanget till Dalarna. Frågan får lyftas på 

kommande distriktsmöte. 

 

Utskottet för hundägarutbildning Utskottsansvarig Roland Hellberg informerade från 

utskottet för hundägarutbildning. En utbildningskonferens hölls på Borlänge BK den 26 

oktober, och minnesanteckningarna finns att läsa på hemsidan. Det kommer att bli en 

uppsamlingsutbildning för de som gått grundmodulen, med start 5 december och avslutning i 

mars. Deltagarna kommer då att vara färdigutbildade SBK-instruktörer. En ordinarie 

instruktörsutbildning kommer att hållas 2020, och inbjudan kommer att komma ut längre 

fram. Utskottet vill gärna inspirera befintliga instruktörer och det finns planer på att bjuda in 

någon utifrån för föreläsning eller liknande. Distriktet behöver fler lärare, en utbildning startar 

inom kort och klubbarna uppmuntras att kontakta Roland om de har intresserade instruktörer. 

 

Utskottet för avel och hälsa Utskottsansvarig Bettan Thorstensson informerade från utskottet 

för avel och hälsa. Det är RAS/RUS-konferens i helgen i Norrköping, och distriktet 

representeras av Sune Halvarsson.  

 

I dagsläget är det fyra klubbar i distriktet som arrangerar MH och MT, vilket är för lite. Bettan 

uppmuntrar fler klubbar att börja arrangera. Då behövs fler figuranter och kanske också fler 

beskrivare. Från årsskiftet kommer en del förändringar att ske i utformningen av MH. En träff 

kommer att hållas i december för information, och alla klubbar som har aktuella eller tidigare 
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funktionärer bjuds in. Utskottet planerar för en ny utbildning för testledare MT, liksom för 

figurantutbildning MH/MT. Klubbarna uppmuntras att skicka medlemmar till utbildningarna. 

 

Ett par klubbar i distriktet arrangerar utställningar, men arrangemangen har minskat jämfört 

med förr trots att utställningar (liksom beskrivningar) generellt sett är lönsamma för 

klubbarna. Det går också att samarbeta lokalklubbar emellan eller lokalklubb och rasklubb 

tillsammans för utställningsarrangemang. Två personer går brush-up för CUA, certifierade 

utställningsarrangörer. Distriktets CUA är resurser för de som funderar på att arrangera 

utställningar.  

 

Utskottet för prov och tävling Utskottsansvarig Ann-Louise Forsman informerade från 

utskottet för prov och tävling. Det finns utskottsgrupper för lydnad (ansvarig Anders Östling), 

bruks (Ann-Louise Forsman), rallylydnad (Siv Back), agility (Lena Dyrsmeds) och drag 

(Karin Ljudén). Distriktet har besvarat remisserna gällande regelrevideringen. Ann-Louise har 

skickat ut frågor till klubbarna om vad de har för utbildningsbehov av funktionärer, men inte 

fått så många svar. Klart är att det finns behov av utbildning för tävlingssekreterare, och en 

sådan kommer att starta under vintern. Inbjudningar skickas ut när den är planerad och klar.  

 

Studiefrämjandet Nina Christoffersson informerade från Studiefrämjandet. Nina har besökt 

de flesta klubbar under året för att informera och diskutera samarbetet, och planerar att besöka 

resterande. Nästa år kommer Studiefrämjandet att få delvis nya regler, och då vill Nina träffa 

alla klubbar igen. 

 

Sedan ett par år tillbaka finns ”Hundens vecka” v. 37, med syfte att visa upp verksamhet med 

hundar och hundklubbar. Studiefrämjandet vill gärna uppmuntra klubbarna att satsa på den 

veckan, och distrikt som gjort det har goda erfarenheter.  

 

Studiefrämjandet arrangerar Ledarutvecklingsprogram, så kallad L1. Under nästa år kommer 

L1 inriktade på hund att hållas 27-28 mars i Leksand och 6-7 november i Falun. Alla 

befintliga instruktörer eller tilltänkta instruktörer uppmuntras att anmäla sig. Utbildningen 

brukar ge bra inspiration, dessutom får alla deltagare varsin träningsväst.  

 

Under 2020 kommer en studiecirkel att starta i prestationsglädje utifrån Niina Svartbergs bok 

med samma namn. Studiefrämjandet kommer att gå ut med erbjudande om att starta en eller 

flera cirklar, de tar då fram en arbetsplan och köper in en bok till varje studiecirkel. 

Studiefrämjandet kommer också att bjuda in Niina Svartberg till Falun 12 mars för 

föreläsning, med rabatt på inträdet till alla som är med i en studiecirkel. Det är också bokat 

föreläsning med etolog Per Jensen nästa år, datum är inte klart men det blir under hösten.  

 

Diskussioner 

 

Efter lunchen höll Nina i en introduktion till diskussionerna, där hon blickade tillbaka till 

SBK:s historia samt reflekterade över hur det ser ut idag. Mycket har förändrats med tiden, 

och frågan är hur vi kan tänka framåt.  

 

Diskussionerna rörde till stor del hur vi kan få fler medlemmar att engagera sig. Flera lyfter 

att nya medlemmar behöver ett bra bemötande och mycket information för att de ska bli 

intresserade av att engagera sig. Flera klubbar har goda erfarenheter av faddersystem. En 

klubb har haft möte varje termin för nya medlemmar som visat intresse av att jobba i klubben, 

där alla sektorer presenterat sig. Det kan vara en möjlighet att marknadsföra kurser i fler 
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sammanhang, t.ex. på Blocket, Facebook etc. Samtidigt påpekas vikten av att förklara tydligt 

vad det gäller, då vi har mycket termer o.s.v. som många inte förstår. Det tipsas om fördelarna 

med att ligga före i planeringen och vara tydliga med att kurser kommer att komma senare 

under året eller nästa år.  

 

Det diskuterades också huruvida det är möjligt att ha ett poängsystem för funktionärer. 

Retrieverklubben lyftes som exempel, då de har ett system där funktionärer har förtur till 

prov. En gemensam inriktning i distriktet skulle i så fall vara att föredra så att medlemmar inte 

hoppar mellan klubbar. En sådan fråga kan lyftas på distriktsmöte.  

 

Diskussioner rörde hur en medlem går från passiv till aktiv. Det är inte möjligt att rekrytera 

”aktiva medlemmar” direkt, utan man rekryterar medlemmar som sedan ska vilja stanna kvar i 

klubben och så småningom kanske bli aktiva. När en kurs är slut är det bra om det finns en ny 

att anmäla till. Om man planerar att ge ut frågeformulär är det bra att göra det på plats för att 

öka svarsfrekvensen. Studiefrämjandet har svarskuvert som klubbarna skulle kunna använda 

sig av.  

 

Övriga diskussioner som lyftes under eftermiddagen rörde bland annat valberedningens roll, 

att det är en viktig och aktiv funktion under hela året. Men har valberedningarna tillräckligt 

med kunskap? Behöver de utbildning?  

 

En fråga lyftes om hur man gör för att samarbeta i de fall flera klubbar delar på samma lokaler 

eller material, t.ex. hundungdom. I ett fall har hundungdomen betalat hyra till klubben, samt 

30% av föregående års lokalkostnad. I Avestas fall kommer hundungdomen att försvinna och 

agilityverksamheten införlivas i brukshundklubben.  

 

En del av eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussion uppdelad i två grupper och rörande tre 

frågeställningar enligt nedan. Svaren diskuterades sedan i helgrupp. 

 

- Vilka åtgärder har ni i klubben vidtagit under senaste året för att rekrytera nya 

medlemmar? 

 

Flera klubbar har haft prova på-dagar för att testa olika hundsporter. Det har provats olika 

typer av annonsering. Hundens dag har arrangerats. En klubb har haft ”miniträffar” utan krav 

på medlemskap. Personliga kontakter har fungerat bra, det vill säga att ta kontakt med någon 

som kan hänga på. Kurser är ett viktigt sätt att få medlemmar, men det kan vara svårt om man 

inte har instruktörer som räcker. Flera tycker att fadderverksamheten bör återinföras. 

Föreläsningar bör vara gratis för medlemmar, vilket också kan ge nya medlemmar från andra 

klubbar som löser delmedlemskap. Kurser, uppvisningar, teman och träningsgrupper kan 

locka medlemmar. 

 

- Vilka rutiner finns i klubben när det gäller medlemsvård? 

 

En klubb har tackfest för funktionärer där de bjuder in till fest. Flera arrangerar julbord. Ett 

problem kan vara att det ibland är svårt att veta vem som ska bjudas in. Aktivitetsgrupper på 

kvällar, öppna träningar för medlemmarna, kick-down, kick-off är andra sätt som klubbar 

använder sig av. En klubb erbjuder bokade tider i träningshall för medlemmar.  

 

- Hur skaffar ni er kunskap om vad era medlemmar tycker? Och hur når ni era 

medlemmar / ledare med information? 
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Flera klubbar har skickat ut enkät via hemsida eller e-post med önskemål om synpunkter, eller 

frågat vilka som kan tänka sig att hjälpa till i klubben. Man har också använt Facebook. En 

klubb har satt upp en åsiktslåda på klubben. Generellt sett är det svårt att få svar, oavsett 

medium. 

 

Nina avslutade konferensen klockan tre, och tackade för intressanta diskussioner.  

 

 


