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Styrelseprotokoll nr. 2 år 2020 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2020-03-03 kl. 19:00 per telefon 

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Lasse Holm, Anna-Karin 

Norlander, Jörgen Thorsell, Bettan Thorstensson, Maggan Carlson  

  

 Tjänstgörande suppleanter: Bettan Thorstensson, Maggan Carlson  

 

 Ej närvarande: Roland Hellberg, Tore Karlsson, Annika Jonsson 

 

 

§17 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§18 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§19 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§20 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående styrelseprotokoll från den 5 januari samt per capsulam-beslut från 

den 13 januari godkändes och lades till handlingarna.  

 

§21 

SKRIVELSER 

- SBK meddelade den 28 januari 2020 att de med glädje beviljar SBK 

Daladistriktets ansökan om att arrangera SM i lydnad, bruks och mondioring 

år 2021. 

 

- Kallelse till SBK:s kongress den 16-17 maj i Sundsvall. Roland Hellberg, 

Lasse Holm och Anna-Karin Norlander representerar distriktet. Nina 

Christoffersson deltar som hedersmedlem. Anna-Karin ombesörjer 

anmälningarna. 
 

- Kallelse till Studiefrämjandets årsmöte den 27 april i Hudiksvall. Kallelsen 

lyfts på nästkommande styrelsemöte för att se om någon kan delta.  

 

- Kompendium Slipp konflikt har inkommit från SBK. De kommer att delas ut 

till alla klubbar samt till distriktsstyrelsen på lokalklubbskonferensen. 

 

- Beslut inkom den 5 februari från SKK:s Disciplinnämnd, gällande medlem 

som förbjuds anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, 

tävling eller beskrivning under en treårsperiod. Beslutet vidarebefordras till 

lokalklubbarna för kännedom. 
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§22 

ÅRETS ELDSJÄL 

De nomineringar som inkommit till Årets eldsjäl gicks igenom och styrelsen 

beslutade vem som tilldelas priset i samband med årsmötet den 15 mars.  

 

§23 

SM I BRUKS, LYDNAD OCH MONDIORING 2021 

 

a) Godkännande av styrgrupp 

SM-general Anders Östling har föreslagit en styrgrupp bestående av Bettan 

Thorstensson, Lasse Holm, Axel Stålberg och Nina Christoffersson. Styrelsen 

beslutade att godta förslaget på styrgrupp.  

 

b) Beslut om logotyp 

Styrelsen beslutade att godkänna ett förslag på logotyp som ska skickas in till 

SBK för beslut.  

 

c) Beslut om delegationsordning för styrgrupp 

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna delegationsordningen.  

 

§24 

ÅRSMÖTE 

 Genomgång av praktiska arrangemang inför årsmötet. Lasse Holm köper 

blommor och Jörgen Thorsell hämtar upp gåvor/ priser. Anna-Karin Norlander 

hör med inbjudna gäster om de kommer att delta. 

 

§25 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor.  

 

§26 

NÄSTA MÖTE 

 Årsmöte 15 mars kl. 15:00 Scandic Hotell Falun 

 Konstituerande styrelsemöte 15 mars efter årsmötet 

 

§27 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 19:46.  

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  
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Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 

 

 
 


