SBK Daladistriktet
Styrelseprotokoll nr. 8
2020-11-11

Styrelseprotokoll nr. 8 år 2020
fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte
2020-11-11 kl. 19:00 via Zoom
Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm,
Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Lena Leo, Tore Karlsson,
Annika Jonsson
Ej närvarande: Kristina Jugas, Per-Inge Ekström

§90
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§91
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§92
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare.
§93
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokoll från styrelsemöte den 10 september godkändes och lades till
handlingarna.
§94
SKRIVELSER
-

Från SBK 200918, möjlighet för distrikt att lämna in synpunkter på remiss
från SKK gällande allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och
beskrivningar. Distriktet har inte skickat något remissvar.

-

Från SBK 200928 och 201012, referat och presentationer från förberedande
diskussionsforum inför kongressen. Informationen har delgetts styrelsen.

-

Från SBK 201002, inbjudan till digital avelskonferens den 17 oktober. AnnKristin Norberg deltog från utskottet för avel och hälsa.

-

Från SBK 201014, årets RAS/RUS-konferens har ställts in. Det centrala
utskottet kommer istället att skicka ut ett informationsbrev i mitten av
november.

-

Från SBK 201103 och 201106, uppdaterade riktlinjer för
tävlingsverksamhet under COVID-19.

-

Från SBK 201109, den centrala valberedningen önskar få in synpunkter från
distriktet. Styrelsen tittar igenom bifogat frågeformulär och formulerar ett
gemensamt svar till valberedningen.
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§95
RAPPORTER
Utskottet för samhällsnytta
Distriktet har fått ett godkänt patrullhundsekipage som gått kurs i Närke.
Dalarna arrangerar en kurs med slutprov 2021, och en kurs kommer att starta
2022. Militärregion Mitt har efterfrågat kontaktperson, Jörgen Thorsell har
lämnat uppgifter. Utskottet har haft ett möte där 2021 års verksamhet
diskuterades, datum för aktiviteter kommer att fastställas vid nästa möte.
Utskottet för avel och hälsa
Utskottet har haft ett första möte.
Utskottet för prov och tävling
Tävlingssekreterarutbildningen i lydnad och bruks har examinerats den här
veckan. Två tävlingsledarutbildningar (en lydnad, en bruks) ligger i
startgroparna. En till skrivarutbildning i rallylydnad kommer att starta upp.
Utskottet för hundägarutbildning
Instruktörsutbildningen är i slutfasen, examination sker under december. Roland
Hellberg är anmäld till digital DHUS-konferens den 24 januari.
Kassör
Kassan är i dagsläget 223 639:75, och resultatet är 11 200:-. Distriktets enda
intäkter just nu är utbildningar.
Ordförande
De digitala föreningsutbildningarna är påbörjade, tre har genomförts hittills och
det har fungerat väl.
§96
RAPPORT FRÅN KONGRESSEN
Årets kongress genomfördes digitalt den 24 oktober. Nina Christoffersson var
distriktets representant och stod för Dalarnas åtta röster.
Nina menar att de förberedande diskussionsforumen var lyckade, det frigjorde
mycket tid på själva kongressen. Det fungerade väl med det digitala formatet.
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan gicks igenom utan större
diskussioner. Budgeten röstades igenom oförändrad, liksom valberedningens
förslag. Medlemsantalet har ökat, vilket är positivt. Förbundsstyrelsens förslag
gick igenom med smärre ändringar, medan ingen av motionerna antogs. Vissa
ansågs besvarade, några drogs tillbaka, och andra avslogs. Protokollen kommer
att publiceras på SBK:s hemsida.
§97
DISTRIKTSMÖTET
Nästa distriktsmöte hålls digitalt den 10 december. Therese Gunnars från
SBK/Försvarsmakten kommer att delta för att informera om patrullhundsverksamheten. SM-gruppen kommer att informera om arbetet inför
mästerskapet 2022. Nina rapporterar från kongressen. Inför distriktets
budgetmöte uppmuntras klubbarna att tänka till kring önskemål om distriktets
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verksamhet 2021. Vi stämmer också av hur det fungerat under 2020, och vilka
erfarenheter vi tar med oss inför framtiden.
§98
BUDGETMÖTE 2021
Budgetmötet hålls digitalt den 10 januari kl. 15. Utskottsansvariga har
budgetmöten med sina utskott innan, och lägger upp sina budgetar i Dropbox.
§99
ÅRSMÖTE 2021
Årsmöte 2021 planeras till söndagen den 21 mars. Eventuellt kommer det att ske
digitalt beroende på hur förutsättningarna ser ut. Lokalklubbskonferens planeras
preliminärt samma datum.
§100
AVEL OCH HÄLSA
Utskottet har tittat på uppdragsbeskrivningen som Nina tagit fram. Det finns
frågor kring friskvårdsdelen och hur samarbetet med rasklubbar och uppfödare
skulle kunna se ut. Utskottet jobbar vidare med uppdragsbeskrivningen.
§101
UPPDRAGSLISTA
Styrelsens uppdragslista gicks igenom.
§102
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.
§103
NÄSTA MÖTE
Budgetmöte den 10 januari kl. 15:00 via Zoom.
Distriktsmöte den 10 december kl. 19:00 via Zoom.
§104
MÖTETS AVSLUTANDE
Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
kl. 20:46.

Vid protokollet dag som ovan:

____________________________________
Anna-Karin Norlander, sekreterare
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Justeras:

____________________________________
Nina Christoffersson, ordförande

__________________________________
Jörgen Thorsell, justerare
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