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Styrelseprotokoll nr. 6 år 2020 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2020-06-16 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm, 

Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Lena Leo, Kristina Jugas 

(fr.o.m. §68), Per-Inge Ekström 

  

 Tjänstgörande suppleanter: Per-Inge Ekström (t.o.m. §67), 

Kristina Jugas (fr.o.m. §68) 
 

 Ej närvarande: Tore Karlsson, Annika Jonsson 

 

§64 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§65 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§66 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§67 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte den 13 maj godkändes och lades till handlingarna. 

 

§68 

KONSTITUTION AV STYRELSE OCH ANDRA FUNKTIONER 

 Sammankallande utskott 

 Prov och tävling  Nina Christoffersson 

 Hundägarutbildning Roland Hellberg 

 Samhällsnytta  Jörgen Thorsell 

 Avel och hälsa  Vakant  

 

§69 

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT 

 Styrelsen beslutade att VU även fortsättningsvis består av ordförande Nina 

Christoffersson, kassör Lasse Holm och sekreterare Anna-Karin Norlander. 

 

§70 

FIRMATECKNARE 

 Ordförande Nina Christoffersson och kassör Lasse Holm äger även 

fortsättningsvis rätt att teckna firman var och en för sig. 

 

§71 

SKRIVELSER 

- Från SBK 200514, 200611 och 200615 om uppdaterade riktlinjer kring 

COVID-19. Informationen har gått ut till berörda. 
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- Från SBK 200519 om att årets kongress kommer att genomföras som ett 

digitalt fullmäktigemöte den 24-25 oktober. Kallelse skickas ut under 

sensommaren.  
 

- Från SBK 200526, öppet brev från förbundsstyrelsen med vädjan till 

medlemmarna om förståelse och samarbete under rådande omständigheter. 

Har publicerats på distriktets Facebook-sida. 
 

- Från SBK 200527, vidarebefordras senaste beslut om medlemskap från 

SKK:s disciplinnämnd. Ingen åtgärd. 
 

- Från Fredrik Bruno, SKK, 200529 med mötesdokumentation från årsmötet – 

omedelbar justering samt rösträknarens rapport. Läggs till arkivet. 

 

- Från SBK 200605 om ansökan om SKK:s förtjänsttecken samt 

Hamiltonplakett. Har vidarebefordrats till klubbarna. 
 

§72 

RAPPORTER 

 Utskottet för samhällsnytta 

 Ingen verksamhet bedrivs på varken patrull- eller räddningssidan på grund av 

COVID-19. Det finns intresserade till kurser men de får vänta tills vidare. 

 

 Utskottet för hundägarutbildning 

 En instruktörsutbildning startades upp i helgen som gick, med deltagare från 

Ludvika, Nedansiljan och Malung-Sälens BK. Det har hållits dialogmöte där 

sammankallande Roland Hellberg inte hade möjlighet att närvara. Information 

har istället vidarebefordrats via protokoll. De som gått nosework-utbildningen 

ska få certifikat inom kort.  

 

 Utskottet för prov och tävling 

 De flesta tävlingar är inställda i distriktet, men två klubbar har hållit tävlingar 

och det har fungerat väl. Det börjar bli dags att ansöka om tävlingar 2021, 

information kommer att skickas ut till klubbarna. Sammankallande Nina 

Christoffersson kommer även att kontakta klubbarna för att efterhöra 

utbildningsbehov.  

 

 Smålandsdistriktet har sagt nej till att skjuta upp sitt arrangemang av SM i 

lydnad och rallylydnad. Det innebär att Dalarna kommer att arrangera SM i 

grenarna bruks, mondioring och IGP 2022, och att ansökan om att samtidigt 

arrangera bruksprov patrullhund kommer att skickas in. SM-gruppen kommer 

att ha ett styrgruppsmöte i slutet av juni.  

 

 Utskottet för avel och hälsa 

 Distriktets officiella utställningar 2020 har ställts in på grund av COVID-19. 

Planerade utbildningar för mentalfiguranter och testledare MH/MT har inte 

kunnat genomföras av samma anledning. 

 

 Kassör 

 Kassör Lasse Holm redogjorde för det ekonomiska läget. Resultat just nu är  
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 -12 900:- på grund av inställd verksamhet.  

§73 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut fattade sedan förra styrelsemötet. 

 

§74 

ÖVRIGA FRÅGOR 

  Styrelsen beslutade att upprätta ett dokument för uppföljning av beslut. 

 

§75 

NÄSTA MÖTE OCH ÅRETS MÖTEN 

Arbetsdag samt styrelsemöte planeras under sommaren, datum ännu ej fastställt. 

Datum för kommande distriktsmöte planeras i samband med arbetsdagen. 

 

§76 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 20:13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 


