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Protokoll nr. 4 fört vid SBK Daladistriktets distriktsmöte 

2019-12-10 kl. 19:00 på Borlänge BK 

 

     Närvarande: 

     Distriktsstyrelsen 

Representanter från lokalklubbarna 

Deltagare från utskotten 

     Hedersmedlemmar 

 

 

 

 

§41 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§42 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes, med tillägg om övrig fråga gällande IGP-

träningsgrupp. 

 

§43 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Sune Halvarsson och 

Ann-Kristin Norberg. 

 

§44 

SKRIVELSER 

- Från SBK gällande att ändring av förbundsstadgan om ny valordning nu är slutligen 

beslutad efter en andra röstning. 

 

§45 

RAPPORTER 

Styrelsen; Alla lokalklubbar har fått en förfrågan som är vidareförmedlad från 

förbundsstyrelsen, angående samarbete med rasklubbarna. Lokalklubbarna ska fylla i en 

enkät som ska skickas in till Nina omgående. 

 

Underlag för förtjänsttecken ska vara sekreteraren till handa senast vid årsskiftet. 

Klubbarna ska även skicka sina årsmöteskallelser till sekreteraren. Sista datum att lämna 

in verksamhetsstatistiken är den 10 januari.  

 

Enligt kassörens rapport är resultatet just nu -39 000 och budget är -31 000. För 

närvarande finns 188 820:- i kassan.  

 

Avel och hälsa; Det planeras för funktionärsutbildningar av MH- och MT-figuranter, 

datum kommer ut inom kort. Eventuellt kan det bli aktuellt med samarbete med 

närliggande distrikt.  
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Sune Halvarsson från UG mental rapporterade från RAS/RUS-konferensen. Distrikten 

hade ett möte på fredagen samtidigt som rasklubbsmötet. Det diskuterades nya MT och 

nya MH. I nya MH kommer fyra av momenten att ändras, information till klubbar och 

funktionärer kommer att hållas. En del förtydliganden har kommit om hur testledare och 

figuranter ska agera.  

 

Ann-Kristin Norberg från UG utställning har varit på CUA-uppdatering i Stockholm. En 

CUA (certifierad utställningsarrangör) ska fungera som resurs dit arrangörer kan vända 

sig.  

 

Hundägarutbildning; Det hölls examination den 23 november av SBK-instruktörer 

allmänlydnad. Ett par kommer att komplettera delar ur utbildningen under vintern. En ny 

kurs startade förra veckan för de som gått grundmodulen tidigare. Nu pågår budgetarbete 

och planering inför 2020. I specialsök är fyra personer färdiga instruktörer, och förväntas 

få certifikat efter att ha hållit kurs. 

 

Prov och tävling; Fr.o.m. 20 november och fram till årsmötet har Nina Christoffersson 

rollen som sammankallande i utskottet. Det har hållits en domarkonferens och en 

tävlingsledarkonferens i bruks under den gångna helgen. Uppslutningen bland domarna 

var god, men glesare bland tävlingsledarna. Curt Sjödén håller på att sammanställa 

tjänstgöringsrapporter för bruks och lydnad för att se om det är några som tappar 

auktorisationen om de inte tjänstgör. Curt kontaktar berörda klubbar. Budget- och 

planeringsmöte är planerat till nästa vecka.  

 

Samhällsnytta; Det kommer att komma flera kurser som internat runtom i landet under 

2020. Det behövs fler ekipage i distriktet.  

 

Borlänge BK; Märta Andersson och kelpien Ingvar har tagit VM-brons i freestyle.  

 

Gagnef-Floda BK; Klubben jobbar på att bygga en inomhushall à 24x40 meter.  

 

Hedemora-Säters BK; Klubben har firat sitt 70-årsjubileum med fest. Jubiléet har 

uppmärksammats vid flera tillfällen tidigare under året.  

 

Svenska Schäferhundklubben; Schäferklubben Gävle arrangerade för andra gången 

schäfer-SM i augusti.  

 

§46 

SM 2021 

Arrangörer saknas till SM i bruks, IGP och mondioring 2021. På lokalklubbskonferensen 

som hölls den 10 november var lokalklubbarna positiva till att Dalarna ska ansöka om 

arrangemanget. Styrelsen gav därför Anders Östling i uppdrag att förbereda ett 

beslutsunderlag till distriktsmötet.  

 

Anders menade att det vore positivt för distriktets klubbar att arbeta gemensamt kring ett 

SM-arrangemang, och framhöll att distriktets klubbar är duktiga på att arrangera 

tävlingar. Förslaget han arbetat med är att arrangera SM på Siljansvallen i Leksand, där 

det finns stora ytor, skogar, närhet till hotell m.m. Mötet diskuterade att det saknas aktiva 

inom mondioring i distriktet, och utövarna av IGP är få. Mondioringen är enligt Anders 

relativt självgående, och funktionärerna är centrala. Det diskuterades också ekonomi och 
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enligt Anders bör ett arrangemang av den typen gå med vinst, men budget är ännu inte 

lagd. Ett SM-arrangemang kräver att alla klubbar jobbar med att få fram funktionärer. 

 

Distriktsmötet beslutade enhälligt att ge Anders Östling i uppdrag att sätta samman en 

ledningsgrupp och sedan skicka in en ansökan om att arrangera SM i bruks, IGP och 

mondioring 2021. 

 

§47 

FÖRVÄNTNINGAR PÅ DISTRIKTET 2020 

Distriktets budget- och planeringsmöten för utskotten sker under december, och 

budgetmöte för distriktsstyrelsen inklusive utskotten hålls i början av januari. Styrelsen 

vände sig till klubbarna för att efterhöra vilka behov och förväntningar som finns på 

distriktet inför 2020.  

 

Mötet önskade föreläsningar, att ta in instruktörer utifrån, stöttning för samarbete mellan 

klubbarna vad gäller tävlingar, möjlighet att kunna vara med på distriktsmöten via telefon 

eller liknande lösningar, samt att ändra form på distriktsmötena till mer diskussion och 

erfarenhetsutbyte. Det fanns också önskemål om subventionerad kostnad för 

mentalutbildning. Det föreslogs lokalklubbskonferens med närliggande distrikt för att 

utbyta erfarenheter. Det finns behov av funktionärsutbildningar för bland annat 

rallylydnadsskrivare och rallylydnadsinstruktörer. 

 

Det uttrycktes önskemål om att distriktet ska arbeta mer med föreningskunskap, till 

exempel genom att utbilda styrelser eller komma ut till klubbar och ha en 

diskussionskväll, prata om stadgar och vad de innebär, och om vad SBK:s uppgift är. Det 

diskuterades att utbildning i föreningsteknik behövs för nya styrelser efter 

lokalklubbarnas årsmöten, och att även valberedningar och revisorer behöver veta mer om 

sina uppdrag och om hur de ska arbeta.  

 

Nina tackade för inkomna synpunkter och önskemål, och styrelsen tar med sig förslagen 

till budgetmötet.  

 

§48 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Valberedningen rapporterar; Anneli Lindh ur valberedningen informerade om att de har 

påbörjat sina diskussioner. De har bland annat tittat på närvaro vid möten och på hur 

representationen ser ut från lokalklubbarna. De har kontaktat klubbarna för att få 

möjlighet till större spridning ur distriktet i styrelsen. 

 

Skyddslicenser och träning IGP / skydd; Det finns förnärvarande 41 skyddslicenser 

utfärdade i distriktet, men det finns inte mycket samordning kring skyddsträning. Det 

lyftes önskemål om att distriktet ska bjuda in till träningshelg med instruktör utifrån för 

att få ihop verksamheten. Att få mer överblick över skyddsträningen skulle också ge 

distriktet möjlighet att följa upp utfärdade licenser. Distriktsstyrelsen tar med sig 

önskemålet inför kommande planering.  

 

§49 

NÄSTA MÖTE 

 Årsmöte 15 mars 15:00, Scandic hotell i Falun. Lokalklubbskonferens på förmiddagen.  
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§50 

MÖTETS AVSLUTNING 

Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl. 20:37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan:  Justeras: 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

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

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Ann-Kristin Norberg (justerare)  Sune Halvarsson (justerare) 

  

 

 


