SBK Daladistriktet
Styrelseprotokoll nr. 5
2020-05-13

Styrelseprotokoll nr. 5 år 2020
fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte
2020-05-13 kl. 19:00 via Zoom
Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm,
Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Tore Karlsson (fr.o.m.
§55), Maggan Carlson (fr.o.m. §55), Annika Jonsson
Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson
Ej närvarande: Bettan Thorstensson

§50
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§51
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§52
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare.
§53
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll från styrelsemöte 200415 godkändes och lades till handlingarna.
§54
SKRIVELSER
-

Från SKK 200420, svar på ansökan om att hålla årsmötet som
fullmäktigemöte på distans. Ansökan är godkänd och datum blir den 28 maj
kl. 19:00. Kallelse har skickats ut.

-

Från SBK 200422 om att revisionen för Svenska Brukshundklubben är klar
och ligger på hemsidan tillsammans med övriga kongresshandlingar.

-

Från SBK 200429 angående fortsatt avstängd exteriördomare. Utskottet för
avel och hälsa har informerats.

-

Från revisor Cecilia Borgljung 200430, revisionsberättelse SBK
Daladistriktet. Berättelsen införlivas i årsmöteshandlingarna.

-

Från SBK 200508 och 200513, uppdaterade riktlinjer angående COVID-19.
Informationen har skickats till lokalklubbarna via SBK.

-

Från SBK 200511, utmaning till fysisk aktivitet som del av projekt Upp och
hoppa. Har skickats till lokalklubbarna via SBK.

-

Från SBK 200513, enkät gällande förbundets hållbarhetsarbete. Anna-Karin
har besvarat den.
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-

Från SBK 200513, om att ett nytt betalningssystem i SBK Tävling har
kommit igång. Ingen åtgärd.

-

Från medlem i lokalklubb med förslag om att ändra distriktets Facebookgrupp från privat till öppen.

§55
RAPPORTER
Utskottet för samhällsnytta
Försvarsmaktsmästerskapen och SM i räddning är inställda 2020, och därför är
det heller inte aktuellt med lottning av ekipage från Dalarna. De kurser som
påbörjats i andra distrikt är lagda på is för tillfället.
Utskottet för hundägarutbildning
En SBK instruktörsutbildning kommer att starta den 13 juni och pågå under
sommaren. Efter en gemensam träff blir det egenstudier och teoriundervisning
via länk. Praktiska moment kommer att genomföras efter sommaren. När den
utbildningen är färdig kommer en rallylydnadsinstruktörsutbildning att starta i
gemensam regi med Västmanlandsdistriktet.
Utskottet för prov och tävling
En tävlingssekreterarkonferens har genomförts via Zoom med c:a tio deltagare.
Utifrån de reviderade restriktionerna som börjar gälla den 1 juni kommer viss
tävlingsverksamhet att starta upp.
Kassör
Kassör Lasse Holm redogjorde för det ekonomiska läget. Resultat just nu är
-12 900:-.
§56
SM 2022
Ett beslutsunderlag har skickats ut till lokalklubbarna angående ansökan om
lydnad, rallylydnad och bruksprov patrull 2022. Sedan dess har SM i lydnad och
rallylydnad 2020 ställts in, vilket innebär att årets tänkta arrangör Helsingborg
kommer att anordna dessa grenar 2021 och att Småland (som skulle ha
arrangerat SM 2021) istället har tilldelats SM 2022. Diskussioner förs med
Smålandsdistriktet om hur de planerar, svar kommer att inkomma före
Daladistriktets årsmöte
§57
DM
Utskottet för prov och tävling har beslutat att ställa in DM i bruks och lydnad
2020. Det tyngst vägande skälet är att mästerskapen inte är tillgängliga för alla,
då personer ur riskgrupp inte får tävla i dagsläget.
DM i rallylydnad är planerat till mitten av september, och DM i agility senare
under hösten. Nina för diskussioner med arrangerande klubbar. Beslut kring
genomförande tas senast i samband med styrelsemöte i slutet av sommaren.
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§58
ÅRSMÖTET
Årsmötet är bokat till den 28 maj kl. 19:00 via digitalt mötesverktyg Zoom.
Kallelse skickades ut den 1 maj, påminnelse den 11 maj, och sista anmälan är
den 15 maj. Årsmöteshandlingarna har reviderats och kommer att skickas ut så
snart som den sista informationen inkommit. Ett dokument med praktiska
instruktioner för digitalt möte har påbörjats och kommer att skickas ut senast
fem dagar innan mötet.
§59
FACEBOOK
Skrivelse har inkommit med förslag om att distriktets Facebook-grupp ska vara
öppen istället för privat. En anledning att ha gruppen privat är att slippa reklam
och spam. Fördelar med att ha den öppen är att fler kan få del av och sprida
information samt att inlägg går att dela.
Styrelsen beslutade att ändra gruppens sekretessnivå till öppen. Nina kommer
att skriva ned regler för gruppen och därefter öppna den.
§60
COVID-19
Ett brev till lokalklubbarna har påbörjats om hur distriktet förhåller sig till
riktlinjer för COVID-19. Det kommer att skickas ut inom kort samt publiceras
på hemsidan.
I samband med tävlingssekreterarkonferensen framfördes önskemål om att
distriktet ska formulera information om gällande riktlinjer som sekreterarna kan
skicka ut i PM. Nina har påbörjat ett sådant dokument och kommer att skicka ut
det inom kort.
§61
HEMSIDAN
Hemsidan har i genomsnitt c:a 1500 besökare i veckan och fungerar i dagsläget
väl. Utskottens sidor behöver uppdateras med aktuell information.
§62
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.
§63
MÖTETS AVSLUTANDE
Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
kl. 20:53.
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Vid protokollet dag som ovan:

____________________________________
Anna-Karin Norlander, sekreterare

Justeras:

____________________________________
Nina Christoffersson, ordförande

__________________________________
Jörgen Thorsell, justerare
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