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Styrelseprotokoll nr. 8 år 2019  

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2019-11-20 kl. 19:00 på Borlänge BK 

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm, 

Anna-Karin Norlander, Annika Jonsson 

  

 Närvarande suppleanter: Annika Jonsson 

 

 Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson 

 

 Ej närvarande: Ann-Louise Forsman, Tore Karlsson, Jörgen 

Thorsell, Bettan Thorstensson, Maggan Carlson 

 

 

§104 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§105 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§106 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Roland Hellberg till protokolljusterare. 

 

§107 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 2 oktober godkändes och lades till handlingarna.  

 

§108 

ARBETSORDNINGAR 

Styrelsen har under hösten arbetat med att uppdatera arbetsordningar för 

styrelsen och utskotten. Styrelsen beslutade att fastställa funktions- och 

arbetsbeskrivningen för SBK Daladistriktet, med tillägg att 

utskottssammankallande föreslår deltagare till utskottsgrupperna och att 

styrelsen beslutar om dessa. Förslagen på övriga dokument kommer att 

granskas den närmaste tiden inför beslut om fastställande. Därefter kommer de 

att finnas på hemsidan. 

 

§109 

SAMMANKALLANDE I UTSKOTTET FÖR PROV OCH TÄVLING 

 Ann-Louise Forsman har meddelat att hon fr.o.m. dagens datum avgår som 

ledamot i SBK Daladistriktet samt sammankallande för utskottet för prov och 

tävling. Styrelsen beslutade att Nina Christoffersson kommer att fungera som 

sammankallande för utskottet fram till årsmötet.  
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§110 

SM 2021 

Det saknas arrangörer till SM i bruks, IGP och mondioring 2021, och på 

lokalklubbskonferensen var klubbarna positiva till att ansöka om 

arrangemanget. Anders Östling får i uppdrag att förbereda ett beslutsunderlag 

till distriktsmötet 10 december.  

 

§111 

RAPPORTER 

 Utskottet för hundägarutbildning 

 Det kommer att ske examination på instruktörsutbildningen kommande helg. 

Den kompletterande instruktörsutbildningen kommer att starta den 5 december.  

 

 Utskottet för prov och tävling 

 Utskottsgrupperna har kallats till budgetmöte. Det blir regelreviderings-

konferens i maj. 

 

 Kassörens rapport 

 Resultatet just nu är -1 696:-, budget är -32 300:-. Utbildningarna har hittills 

inte kostat så mycket som budgeterat. Kassan innehåller just nu 215 657:-. 

 

 Ordförandes punkt 

Lokalklubbskonferensen genomfördes den 10 november med c:a 25 deltagare          

från sju klubbar.  

 

§112 

SKRIVELSER 

- Från SBK:s valberedning. Information om arbetet samt frågor som ska 

besvaras av distriktet senast 25 november. Roland Hellberg ansvarar för att 

svaren skickas in till valberedningen. 

- Inbjudan till SBK:s organisationskonferens 24-26 januari 2020. Styrelsen 

beslutade att Nina Christoffersson och Roland Hellberg representerar 

distriktet vid konferensen. 

- Skrivelse från förbundsstyrelsen i syfte att underlätta samarbete mellan ras- 

och lokalklubbar. En enkät skickades med som besvaras av Nina 

Christoffersson efter kontakt med lokalklubbarna.  

- Inbjudan till Hedemora-Säter BK:s 70-årsjubileum den 9 november. Tyvärr 

hade ingen ur distriktsstyrelsen möjlighet att delta. Styrelsen framför sina 

gratulationer till jubiléet.  

- Information från RAS/RUS-konferensen. Materialet har vidarebefordrats till 

Bettan Thorstensson. 

 

§113 

VU-BESLUT 

VU beslutade 20191106 att till lokalklubbskonferensen som hölls på Borlänge 

BK den 10 november 2019 beställa lunch via catering från ICA Maxi i Falun. 

Styrelsen konfirmerade beslutet. 
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§114 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Årshjulet behöver uppdateras, Nina Christoffersson ansvarar för det.  

 

 Svenska schäferhundklubben har anmält en representant till distriktet.  

 

 Till budgetmötet 20200105 kommer det att beställas lunch. 

 

 

§115 

NÄSTA MÖTE 

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

lokalklubbarna har för behov, önskemål och förväntningar på distriktet 

under 2020. Styrelsen beslutade att beställa catering från ICA Sellnäs till 

mötet.  

- Budgetmöte 5 januari 10:00, Falu BK. Utskottsgrupper och hedersledamöter 

bjuds in.  

 

§116 

MÖTETS AVSLUTANDE 

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

20:25.  

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

  

____________________________________ __________________________________ 

Anna-Karin Norlander, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

____________________________________  

Roland Hellberg, justerare   


