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PROTOKOLL NR. 2 2020
SBK DALADISTRIKTETS DISTRIKTSMÖTE
2020-09-24 KL. 19:00 VIA ZOOM
Närvarande:
Distriktsstyrelsen
Representanter från lokalklubbarna
Deltagare från utskotten
Deltagare från rasklubb

§20
MÖTETS ÖPPNANDE
Vice ordförande Roland Hellberg hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade
mötet öppnat.
§21
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föredragna dagordningen godkändes.
§22
VAL AV JUSTERARE
Till justerare att jämte mötesordförande justera kvällens protokoll valdes Jörgen Thorsell
och Anna Friberg.
§23
SKRIVELSER
- Från SBK 200714, om att regelrevideringsprocessen skjutits fram ett år. Mer
information kommer längre fram.
§24
RAPPORTER
Avel och hälsa; Lena Leo har utsetts till sammankallande i utskottet. Det ska inventeras
behov av funktionärer på mentalsidan, till grund för planering av vilka utbildningar som
ska startas upp.
Hundägarutbildning;
Ett antal instruktörer examinerades i våras, och pågående instruktörsutbildning med sex
deltagare avslutas i december. De som gått specialsöksinstruktörsutbildning ska
vidareutbildas i tävlingsdelen.
Prov och tävling; Det har varit mycket förändringar i domarlistan under året för att
skydda domare i riskgrupp, vilket har gjort att belastningen varit hård på de domare
som tjänstgjort. De flesta tävlingarna under höstterminen har kunnat genomföras.
En skrivarutbildning i rallylydnad med sjutton deltagare påbörjades i början av året,
dock har inte alla kunnat genomföra sin praktik ännu. En tävlingssekreterarutbildning i lydnad och bruks är påbörjad med fyra deltagare som snart är klara för
examination. En digital konferens med lokalklubbarna har genomförts, med fokus
på tävlingar 2021.
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Utskottet önskar att klubbarna skickar in all planerad tävlingsverksamhet, även för
rallylydnad, agility, nosework m.m. för att det ska vara möjligt att få ännu bättre
överblick och för att klubbarna ska slippa konkurrera om tävlande och funktionärer.
Varje klubb lägger själva in sina tävlingar i SBK Tävling senast den 15 november.
Det finns möjlighet att ansöka om tävlingar för höstterminen fram till den 15 mars.
Ett par utbildningar kommer att starta upp under oktober; en
tävlingssekreterarutbildning i rallylydnad, tävlingsledarutbildning för lydnad
respektive bruks, samt troligen domarutbildningar i rallylydnad respektive lydnad.
Inventeringen som skickades ut till klubbarna visade att det finns stort behov av
funktionärer, men den officiella anmälan till utbildningarna behöver skickas in
omgående. Det saknas ännu arrangör till DM nästa år.
Samhällsnytta; Dalarna startar en patrullhundskurs v. 42, den fortsätter sedan v. 47 och
v.10 med slutprov i början av 2021. Det finns förfrågningar om kurs även för 2021. Två
dalaekipage går räddningshundsutbildning i Västmanland. Den prova på-dag för
tjänstehundsverksamhet som skulle ha hållits i september har flyttats fram till våren. Falu
BK kommer att ha IPO-R-banan uppställd, den behöver kompletteras lite. Framöver
kommer det att arrangeras en kurs i IPO-R. Utskottet planerar ett möte.
SM-gruppen; Gruppen har haft ett styrgruppsmöte den 22 september där man diskuterade
sponsring och ekonomi för arrangemanget. Det kommer att hållas möte med alla
grenansvariga i Leksand den 18 oktober för planering av upplägg och genomgång av varje
disciplin.
Borlänge BK; Klubben har haft mycket kurser under sommaren, det har varit högt tryck
på valpkurserna som rullar på hela tiden. Det har även varit kurser i agility och specialsök.
Tävlingsverksamheten har kommit igång under hösten, i våras var en del tävlingar
inställda.
Falu BK; Det är full fart, klubben har haft ett stort antal kurser under vår och höst.
Kurserna har varit fulltecknade och det har fungerat väl tack vare duktiga instruktörer som
ställt upp och jobbat. Klubben har haft en del tävlingar, såsom högre spår, appell i spår
och sök, och söktävling alla klasser. Det är ett par lydnadstävlingar kvar under hösten.
Två tävlingar i våras blev inställda, men sedan juni har tävlingsprogrammet kunnat
genomföras som planerat.
Gagnef-Floda BK; Klubben har under hösten arrangerat inofficiella och officiella
agilitytävlingar, lydnadstävlingar, och bruksprov i alla klasser. MT respektive MH har
arrangerats i två dagar var. Klubben har istället för att utse årets hund lagt extra mycket
krut på KM i år. Kursverksamheten har påverkats av att instruktörer är i riskgrupp.
Ludvika BK; Klubben har haft mycket verksamhet under sommaren, bland annat prova
på-tillfällen. Utställningsträning har hållits varje vecka, samt kursverksamhet i form av
valpkurser, allmänlydnad och nosework. Klubben ställde in en lydnadstävling i maj men
har sedan dess haft tävlingar i lydnad, lägre klass sök samt doftprov. Under hösten
arrangeras doftprov och noseworktävling, samt KM.
Nedansiljans BK; Klubben har inte haft så mycket tävlingsverksamhet, men har arrangerat
en söktävling. Övriga tävlingar och prov har ställts in. De kurser som hållits har fyllts
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snabbt, då det är stor efterfrågan. Det är mycket folk på klubben, bland annat på
måndagsträningarna.
Särna-Idre BK; Klubben har ställt in sina årliga tävlingar, men har haft mycket stort
intresse för valpkurser. Har just nu tre grupper igång, vilket är rekord.
Styrelsen; Kassör Lasse Holm rapporterar att resultatet just nu är 11 215:-. Resultatet ska
bli 14 950:- innan året är slut. Det är mer intäkter än kostnader i år, bland annat på grund
av att det inte är några kostnader för resor eller mat.
Distriktet har fått en ny Facebook-sida som är offentlig och öppen för alla. Den gamla
slutna Facebook-gruppen kommer att stängas ned vid månadsskiftet.
§25
INFÖR KONGRESSEN
Nina Christoffersson representerar Dalarna vid SBK:s digitala kongress den 24-25
oktober. Roland Hellberg är reserv. Nina är också Dalarnas representant i de förberedande
diskussionsforum där kongresshandlingar inklusive förslag och motioner kommer att
diskuteras mer ingående.
Genomgång kongresshandlingar
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag gicks
igenom. Mötet hade inga synpunkter.
FS förslag 1: Förbundsavgift 2021-2023 föreslås oförändrad. Bifölls.
FS förslag 2A: Stadgeändring gällande förtydligande att SBK är en friluftsorganisation.
Bifölls.
FS förslag 2B: Stadgeändring gällande valberednings-PM till kongressens valberedning.
Bifölls.
FS förslag 3: Kvalitetssäkring och certifiering av hundar gällande delbranscher för vilka
SBK har delegerat ansvar. Bifölls.

Motion 1: Reducering av medlemsavgift för pensionärer. FS föreslår att motionen avslås.
Mötet hade inga andra åsikter.
Motion 2: Ungdomsarbete inom SBK. FS anser motionen besvarad. Mötet diskuterade att
ungdomsverksamheten minskar och att SHU-klubbar har svårt att ha verksamhet. Mötet
höll för övrigt med FS.
Motion 3: Förtydligande av utbildningsordningen. FS anser motionen besvarad. Mötet
hade inga andra åsikter.
Motion 4: Avauktorisation av funktionärer bör vara två år. FS anser motionen besvarad.
Mötet ställde sig på motionärens sida och ansåg att avauktorisation bör ske tidigast efter
två år.
Motion 5: Angående arrangemang av mästerskap. FS föreslår att motionen avslås. Mötet
hade inga andra åsikter.
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Motion 6: Behov av domare i rallylydnad ska avgöras av distrikt. FS anser motionen
besvarad. Mötet hade inga andra åsikter, men kommenterar att det varit svårt att få
gensvar från UG rallylydnad i andra ärenden.
Motion 7 och 8: Bruksraser ska ha företräde vid bruksprov. FS föreslår att motionen
avslås. Mötet förde ingående diskussioner om för- och nackdelar, vilka nedtecknas och
vidareförmedlas till Nina att ta med sig till diskussionforum och kongress.
Mötet beslutade att Dalarnas delegat åker med öppet mandat.

§26
FÖRENINGSUTVECKLING
Styrelsen har beslutat att genomföra följande program för lokalklubbarna under 20202021.
Steg 1 – Hösten 2020
Digital utbildning i föreningskunskap, en lokalklubbsstyrelse i taget.
Steg 2 – Mars 2021
Lokalklubbskonferens i samband med årsmötet, med tema konflikthantering.
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. Distriktsstyrelsen kommer att följa upp arbetet över tid.
§27
VALBEREDNINGENS ARBETE
Från och med den 1 juli 2020 har hela SBK-organisationen nya stadgar, vilket påverkar
valberedningens arbete. Det är viktigt att klubbarna anpassar arbetssättet, och också
informerar medlemmarna. Mer information och alla viktiga datum finns på distriktets
hemsida www.sbkdaladistriktet.se.
Distriktets valberedning hälsar att de gärna tar emot förslag på kandidater till styrelsen.
§27
ÖVRIGA FRÅGOR
Det tas upp att nosework genererar mycket pengar till lokalklubbarna, och det är ett tips
till andra klubbar att starta upp sådan verksamhet. Det kan också vara ett sätt att få nya
medlemmar.
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§28
NÄSTA MÖTE
Distriktsmöte 10 december 19:00 via Zoom, tema patrullhund.
§29
MÖTETS AVSLUTANDE
Vice ordförande Roland Hellberg tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet
kl. 20:43.

Vid protokollet dag som ovan:

Justeras:

________________________________
Anna-Karin Norlander (sekreterare)

__________________________________
Roland Hellberg (mötesordförande)

________________________________
Jörgen Thorsell (justerare)

___________________________________
Anna Friberg (justerare)
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