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Styrelseprotokoll nr. 3 år 2020 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2020-03-15 kl. 18:00 per telefon  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm, 

Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Tore Karlsson, Annika 

Jonsson 

  

 Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson 

 

 Ej närvarande: Bettan Thorstensson, Maggan Carlson 

 

§28 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§29 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§30 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§31 

SBK:S RIKTLINJER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUS 

Distriktet följer SKK:s och SBK:s riktlinjer, och håller sig uppdaterade om 

förändringar i dessa.  

 

Lokalklubbskonferensen och årsmötet som var planerade till dagens datum har 

skjutits fram, eftersom SKK gett dispens till och med den 31 maj.  

 

Utbildningskonferensen hålls som planerat den 4 april. Inbjudningar skickas ut 

inom kort. 

 

§32 

ÅRSMÖTE 

Styrelsen beslutade att årsmöte hålls på Borlänge BK den 12 maj kl. 18:00.  

Efter årsmötets avslutande hålls planerade prisutdelningar samt ett extra möte 

med inriktning på kongresshandlingarna. Förtäring blir matiga mackor, Nina 

och Lasse ordnar detta. Sista anmälan är den 30 april. Kallelse skickas ut 

omgående. 

 

Styrelsearbetet fortskrider som vanligt fram till dess.  

 

§33 

LOKALKLUBBSKONFERENS 

 Styrelsen beslutade att lokalklubbskonferensen med tema föreningsteknik 

skjuts fram till början av hösten. Datum och inbjudan kommer längre fram. 

Utskick till klubbarna sker, med en påminnelse om att de alltid är välkomna att 
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höra av sig till styrelsen och boka besök på klubben för utbildning eller stöd 

med styrelse- eller klubbarbete.  

 

§34 

STUDIEFRÄMJANDETS ÅRSMÖTE 

 Studiefrämjandets årsmöte hålls måndag den 27 april i Hudiksvall. Styrelsen 

beslutade att inte skicka någon representant. 

 

§35 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor.  

 

§36 

NÄSTA MÖTE  

 Årsmöte den 12 maj kl. 18:00 på Borlänge BK. 

 

§37 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 19:02.  

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 

 

 
 
 
 


