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Styrelseprotokoll nr. 7 år 2020 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2020-09-10 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg (fr.o.m. §83), 

Lasse Holm, Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Lena Leo, 

Tore Karlsson, Annika Jonsson, Per-Inge Ekström (fr.o.m. §82) 

  

 Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson (t.o.m. §83) 
 

 Ej närvarande: Kristina Jugas 

 

§77 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§78 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§79 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§80 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte den 16 juni och per capsulam-beslut från den 5 juli 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§81 

SKRIVELSER 

- Från SBK 200714, om att regelrevideringsprocessen skjutits fram ett år. Har 

vidarebefordrats till utskottet för prov och tävling. 
 

- Från SBK 200901, kallelse till digital kongress 24-25 oktober 2020. 

Diskuteras under §83-84. 

 

- Från SBK 200901, kallelse till digitala diskussionsforum inför kongressen. 

Diskuteras under §84.  

 

- Från SBK 200905, uppdaterade listor för MH-beskrivare och MT-domare. 

Har vidarebefordrats till utskottet för avel och hälsa. 

 

§82 

RAPPORTER 

 Utskottet för samhällsnytta 

 Verksamhet har återupptagits och vissa kurser är igång. Prova på-dagen har 

flyttats fram till våren.   
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 Utskottet för prov och tävling 

 Tävlingsverksamheten är igång och restriktionerna följs. Domarlistan har 

omarbetats. Domare Gunnars Fors har avlidit och kondoleanser har skickats 

från distriktet. Det har hållits en digital lokalklubbskonferens för att gå igenom 

domare, tävlingar 2021 med mera. En tävlingssekreterarutbildning samt 

tävlingsledarutbildning lydnad respektive bruks ska starta upp. SM-styrgruppen 

ska ha ett möte i slutet av september.  

 

 Kassör 

 Kassan är i dagsläget 224 535:25. Det är låg aktivitet i distriktet just nu på 

grund av inställda arrangemang.  

 

§83 

KONGRESSHANDLINGAR 

 Kongresshandlingarna, inklusive motioner och förslag, diskuterades inför 

distriktsmötet den 24 september. 

 

§84 

DELEGATER KONGRESS OCH DISKUSSIONSFORUM 

 Styrelsen beslutade att anmäla följande delegater till digital kongress respektive 

förberedande digitala diskussionsforum.  

 

- Diskussionsforum 200924, Verksamhetsberättelse, ekonomi, 

verksamhetsplan och förbundsstyrelsens förslag: Nina Christoffersson. 

 

- Diskussionforum 201001, Motion 1-4: Nina Christoffersson. 

 

- Diskussionforum 201008, Motion 5-8: Nina Christoffersson. 

 

- Kongress 201024-25, ordinarie: Nina Christoffersson. 

  

- Kongress 201024-25, ersättare: Roland Hellberg.  

 

§85 

UTSKOTTET FÖR AVEL OCH HÄLSA 

Posten som sammankallande för utskottet har varit vakant sedan årsmötet. 

Styrelsen beslutade att utse Lena Leo till sammankallande. Ett möte för 

överlämning och uppstart kommer att hållas.  

  

§86 

FÖRENINGSARBETE 

Distriktet ska verka för ett gott och välkomnande medlemsklimat. Styrelsen 

beslutade att genomföra följande program för lokalklubbarna under 2020-2021. 

 

Steg 1 – Hösten 2020 

Digital utbildning i föreningskunskap, en lokalklubbsstyrelse i taget.  

 

Steg 2 – Mars 2021 

Lokalklubbskonferens i samband med årsmötet, med tema konflikthantering.  
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Steg 3 – Efter årsmötet 2021 

Mindre konferenser där styrelser ur c:a tre närliggande lokalklubbar samlas i 

syfte att utbyta erfarenheter och främja samarbete.  

 

Steg 4 – Hösten 2021 

Besök hos varje lokalklubb för att konkret arbeta med föreningsutveckling och 

medlemskultur utifrån deras egna förutsättningar. Arbetet grundas i en 

genomlysning. 

 

Syftet med arbetet är att inspirera till engagemang, ge verktyg för ett 

konstruktivt styrelsearbete samt att skapa förutsättningar för konkreta 

förändringar för att förbättra medlemsklimatet. Det är viktigt att insatserna följs 

upp av oss. Programmet kommer att presenteras för klubbarna i samband med 

distriktsmötet.  
 

§87 

UPPDRAGSLISTA 

 Styrelsens uppdragslista gicks igenom.  

 

§87 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Diskussioner fördes om innehållet i instruktörsutbildningen, särskilt gällande 

utbildning i bruksgrenarna för allmänlydnadsinstruktörer. Roland tar det med 

sig för vidare diskussion i utskottet för hundägarutbildning.  

 

Specialsöksinstruktörerna behöver vidareutbildning, Roland tar även den frågan 

med sig till utskottet. 

 

Tidigare hade planerats att avtackningar och utmärkelser skulle ske i samband 

med årsmötet. På grund av COVID-19 har detta ännu inte skett. Årets eldsjäl 

kommer att få sin utmärkelse i samband med medlemsmöte på sin klubb och 

därefter uppmärksammas på hemsida och Facebook.  

 

Det är viktigt att alla nås av informationen om att grundstadgarna ändrats. Vi tar 

upp detta i samband med distriktsmötet samt i föreningsutbildningarna. 

Information läggs också upp på hemsidan. 

 

§88 

NÄSTA MÖTE  

 Styrelsemöte den 3 november kl. 19:00 via Zoom. 

 

 Distriktsmöte den 24 september kl. 19:00 via Zoom. 

 

§89 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 20:55.  
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Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


