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Rapport från årsmöte 28 maj 2020
SBK Daladistriktet
SBK Daladistriktets årsmöte genomfördes den 28 maj 2020 som ett fullmäktigemöte på
distans enligt SKK:s riktlinjer för föreningsarbete under tiden för COVID-19. Digitalt
mötesverktyg Zoom användes, och deltagarna kunde se och höra varandra via dator, telefon
eller surfplatta.
Samtliga tio lokalklubbar deltog och representerades av varsin delegat som höll hela klubbens
röster. Fem personer ur distriktsstyrelsen och två personer ur valberedningen deltog, liksom
mötesordförande Anders Östling och representant tillika rösträknare från SKK Fredrik Bruno.
Sammanlagt deltog alltså tjugo personer vid mötet som pågick i en knapp timme.
Årsmötesförhandlingar hölls enligt ordinarie dagordning.
Kassör Lasse Holm redogjorde för balans- och resultaträkning. Resultatet för 2019 blev
-2 069.28 kronor. Budgeterat resultat var -32 000, och skillnaden däremellan förklarades av
Lasse bero på att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Revisionsberättelsen
tillstyrkte att årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen samt beviljade styrelsen full
ansvarsfrihet för 2019. Årsmötet beslutade att fastställa denna samt övriga
verksamhetshandlingar för 2019.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2021 (vilket innebär 20:-), vilket bifölls av
årsmötet. Föreslagen budget för 2020 samt rambudget för 2021 fastställdes, liksom
verksamhetsmålen för 2020.
Diskussioner fördes kring huruvida Daladistriktet bör ansöka om SM i bruksprov patrullhund
och/eller SM i lydnad och rallylydnad 2022. Det är ännu inte klart om SM i lydnad och
rallylydnad kommer att vara öppet för ansökan, men diskussioner fördes utifrån båda möjliga
scenarier. Distriktet har sedan tidigare tilldelats SM i bruks, IGP och mondioring 2022 och
förslaget gällde alltså att utöka arrangemanget till en SM-vecka med fler grenar. Mötet förde
diskussioner kring för- och nackdelar, men var i slutändan positiva till ansökan av utökat
arrangemang. Det återstår att se om ansökan kommer att gälla enbart bruksprov patrullhund
eller även lydnad och rallylydnad, troligen kommer besked under nästa vecka om huruvida
det senare arrangemanget är bokat eller ej.
Val genomfördes till styrelse, revisorer och valberedning. Samtliga val skedde i enlighet med
valberedningens förslag. Se sid. 2 för fullständig förteckning av nya förtroendevalda i
distriktet.
Distriktsordförande Nina Christoffersson avslutade mötet genom att tacka alla lokalklubbar
för deras engagemang och tålamod med allt det nya som det innebär att bedriva
föreningsverksamhet under rådande omständigheter. Alla deltagare kom väl förberedda och
förhandlingarna skedde på ett efter omständigheterna smidigt sätt och med god stämning.
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Val till styrelsen
Ordförande, 1 år
Vice ordförande, 2 år
Sekreterare, 2 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 1 år
Suppleant, 2 år
Suppleant, 2 år

Omval
Omval
Omval
Omval
Fyllnadsval
Nyval
Nyval

Styrelse, mandattid kvar
Kassör, 1 år
Ledamot, 1 år
Suppleant, 1 år

Nina Christoffersson
Roland Hellberg
Anna-Karin Norlander
Jörgen Thorsell
Lena Leo
Kristina Jugas
Per-Inge Ekström

Lars Holm
Tore Karlsson
Annika Jonsson

Val av revisorer
Ordinarie, 1 år
Ordinarie, 1 år
Suppleant, 1 år
Suppleant, 1 år

Omval
Nyval
Omval
Nyval

Cecilia Borgljung
Sören Svensson
Lena Nordström
Katarina Plars

Val av valberedning
Sammankallande, 1 år
Ledamot, 2 år

Nyval
Nyval

Anders Östling
Yvonne Ericsson

Valberedning, mandattid kvar
Ledamot, 1 år

Anneli Lindh
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