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Styrelseprotokoll nr. 4 år 2020 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2020-04-15 kl. 19:00 per telefon  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm, 

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

Carlson, Annika Jonsson 

  

 Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson 

 

 Ej närvarande: Bettan Thorstensson 

 

§38 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§39 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§40 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§41 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte 200315 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§42 

SKRIVELSER 

- Från SBK 200318 och 200330 om att SBK:s kongress flyttas till den 24-25 

oktober 2020. Kongresshandlingarna ligger på förbundets hemsida. Berörda 

har informerats. 

 

- Från SBK 200318, 200327, 200401 och 200415, förtydliganden och 

uppdateringar kring riktlinjer utifrån COVID-19. Har vidarebefordrats till 

lokalklubbarna. 
 

- Från SBK 200327 om att regelkonferensen är flyttad till den 3-4 oktober 

2020. Berörda har informerats. 

 

- Från SBK 200330 angående ny utbildning för tävlingsledare i lydnad. 

Utbildningen genomförs på distans. Berörda har informerats. 

 

- Från SBK 200401. SBK arbetar med digitala lösningar för möten inom 

organisationen. En person per distrikt får ansvar för att samordna detta. 

Anna-Karin Norlander anmäldes som kontaktperson för Daladistriktet. 
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§43 

RAPPORTER 

 Utskottet för samhällsnytta 

 DM för patrullhundar kommer inte att kunna genomföras på grund av 

restriktionerna runt COVID-19. Distriktet har möjlighet att utse representant till 

förvarsmaktsmästerskapen ändå, sista anmälningsdag är i juni. IPO-R-kursen 

blev inställd på grund av COVID-19. Tre dalaekipage går fortfarande 

räddningshundskursen i Västmanland. 

 

 Utskottet för hundägarutbildning 

 Digital examination har genomförts med fyra deltagare från den korta versionen 

av instruktörsutbildningen. En deltagare är helt färdig och tre deltagare ska göra 

L1 för att bli färdiga instruktörer. Utbildningskonferensen ställdes in på grund 

av COVID-19. Det har inkommit anmälningar från flera klubbar till 

instruktörsutbildning respektive rallylydnadsinstruktörsutbildning under 2020. 

Dialogmötet blev inställt. Det finns en ny lärare i distriktet, Annelie Nilsson. 

 

 Utskottet för prov och tävling 

 Det har hållits en lokal regelkonferens i bruks och lydnad hos Gagnef-Floda 

BK. En skrivarutbildning i rallylydnad har påbörjats, deltagarna har praktiska 

moment kvar och ska skriva upp på tävling innan årets slut. Den 

tävlingssekreterarkonferens som planerats under våren har flyttats till maj och 

kommer att genomföras digitalt. En tävlingssekreterarutbildning har startats och 

genomförs digitalt.  

  

 Ordförande 

 Nina Christoffersson deltog i dialogmöte i slutet av mars. Det rapporterades att 

det i januari 2021 kommer att arrangeras friskvårds- och hundhälsoevent, 

inbjudan kommer. Det kommer att skickas ut en hållbarhetsenkät som vi ska 

besvara. 

 

 Kassör 

 Kassör Lasse Holm redogjorde för det ekonomiska läget. Alla fakturor är 

betalade. Kassan just nu är 228 570:-. 

 

§44 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet som planerats till den 12 maj kommer inte att kunna genomföras på 

plats utifrån SKK:s riktlinjer med COVID-19. SKK har erbjudit två 

möjligheter – att genomföra årsmötet digitalt eller att skjuta fram årsmötet till 

senast den 30 september. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med 

alternativen. Fördelen med att hålla årsmötet digitalt före sommaren ansågs 

vara att snabbare få nya förtroendevalda samt att besluta verksamhetsplan och 

budget.  

 

Styrelsen beslutade att genomföra årsmötet digitalt. Anna-Karin skickar in 

begäran till SKK med önskemål om datum i maj. Valberedningen kontaktas 

eftersom de enligt SKK:s riktlinjer behöver förbereda förslag även till 

valberedning. VU påbörjar arbetet med att revidera verksamhetsplan och 

budget enligt de nya förutsättningarna. I samband med årsmötet hade det 



SBK Daladistriktet 

Styrelseprotokoll nr. 4 

2020-04-15 

3/4 

 

planerats att uppmärksamma särskilda prestationer och insatser, detta får 

istället ske i samband med distriktsmöte efter sommaren. 

 

§45 

SM I BRUKS, IGP OCH MONDIORING 

 Årets SM i bruks, IGP och mondioring är inställt på grund av COVID-19. Årets 

planerade arrangör, Jönköping, kommer istället att arrangera SM 2021. Dalarna 

får därmed arrangera SM 2022. Styrgruppen har påbörjat arbetet enligt den nya 

planeringen.  

 

 Det saknas ännu arrangör till SM i lydnad och rallylydnad 2022. Styrelsen 

diskuterade om det skulle vara ett alternativ att ansöka om gemensamt 

arrangemang för samtliga grenar. Diskussioner fördes även om möjlighet att få 

med patrull bruks i SM.  

 

 Styrelsen beslutade att lyfta frågan om ansökan om SM i lydnad och 

rallylydnad 2022 med klubbarna i samband med årsmötet. Styrgruppen för SM 

får i uppdrag att förbereda ett beslutsunderlag. 

 

§46 

DIGITALA ALTERNATIV 

 SBK håller på att förbereda för att alla distrikt och rasklubbar ska ha tillgång till 

Zoom som digitalt mötesverktyg. Styrelsen diskuterade möjligheter kring detta. 

Ett förslag var att erbjuda utbildning i föreningskunskap till lokalklubbarnas 

styrelser digitalt.  

 

 Styrelsen beslutade att Nina Christoffersson arbetar vidare med konceptet att 

erbjuda utbildning i föreningskunskap digitalt. Nästa styrelsemöte kommer att 

genomföras digitalt.  

 

§47 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor.  

 

§48 

NÄSTA MÖTE  

 Datum för nästa styrelsemöte bestäms när vi fått klart med datum från SKK för 

årsmötet. 

 

§49 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 20:27.  
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Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 

 

 
 
 
 
 


