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PROTOKOLL NR. 3 2020 

SBK DALADISTRIKTETS DISTRIKTSMÖTE 

2020-12-10 KL. 19:00 VIA ZOOM 

 

     Närvarande: 

     Distriktsstyrelsen 

Representanter från lokalklubbarna 

Deltagare från utskotten 

     Deltagare från rasklubb  

     Therese Gunnars, SBK 

     

 

§30 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Distriktsordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna till distriktsmötet och 

förklarade mötet öppnat. 

 

§31 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§32 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte mötesordförande justera kvällens protokoll valdes Lars-Göran 

Gustafsson och Katarina Magnusson. 

 

§33 

SKRIVELSER 

- Från den centrala valberedningen 201109. Valberedningen önskar feedback och 

förslag från lokalklubbar och distrikt. Inga synpunkter har inkommit från klubbarna. 

Distriktet skickar in svar efter diskussion i styrelsen. 

 

§34 

RAPPORTER 

Avel och hälsa; Lena Leo har utsetts till sammankallande i utskottet, och utskottet har 

börjat formera sig.  

  

Prov och tävling; Under höstterminen har tävlingarna rullat på med vissa 

begränsningar. Alla klubbar har hanterat situationen mycket väl för tävlanden och 

funktionärer. En tävlingssekreterarutbildning har slutförts och en är pågående. Det 

har hållits en digital konferens för lokalklubbarna där nästa års tävlingsplanering 

gicks igenom. Alla klubbar har ansökt sina tävlingar för 2021 och de har godkänts 

från distriktet. 

 

Samhällsnytta; Det går en patrullhundskurs i distriktets regi, den är just nu pausad på 

grund av restriktioner men planeras att fortsätta i mars. Under 2021 kommer inte någon 

kurs hållas i distriktet då andra distrikt är prioriterade i dagsläget.  

 

Avesta BK; Klubben har genomfört en del av de planerade tävlingarna, och ekonomin 

ligger på plus. Medlemmarna har tidigare under året använt klubbstugan mycket som 

träningslokal, men nu har verksamheten flyttats utomhus.  
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Falu BK; Klubben har haft ett bra år, ekonomin är god och man har kunnat renovera samt 

göra i ordning planen med nya lysen. Tävlingarna har fungerat väl och de har genomförts 

enligt planering under sommar och höst. Klubben har infört restriktioner för antal 

personer som samtidigt kan vistas i klubbstugan samt infört ett bokningssystem. 

 

Gagnef-Floda BK; Klubben har gjort sitt bästa under covid19, och har genomfört de 

tävlingar som varit möjliga. 

 

Hedemora-Säter BK; Klubben har hållit mycket kurser, och har hanterat restriktionerna 

genom att ha teorin utomhus. Höstens tävlingar har kunnat genomföras enligt planering. 

Medlemmar har sålt strumpor som gett tillskott i kassan.  

 

Ludvika BK; Klubben har haft lite med- och motgångar, men totalt sett har det gått runt 

ekonomiskt. Det förs diskussioner om att införa bokningssystem för klubbstugan. 

 

Malung-Sälens BK; Klubben har haft en del verksamhet under sommaren, och stugan har 

målats om. Det har hållits funktionärsträffar för att premiera de medlemmar som hjälpt 

till. Klubben har haft en del kurser, till exempel nosework och valpkurser, samt genomfört 

en större noseworktävling.  

 

Mora BK; Klubben har fått ställa in tävlingar under året, men har haft appellspår och 

elitspår, tre rallylydnadstävlingar och en lydnadstävling. Klubben har även arrangerat ett 

MH och ett MT. Agilityverksamheten har varit pausad. Det har hållits regelbundna 

träningar, men klubbstugan har varit helt stängd.  

 

Nedansiljans BK; Klubben har haft valpkurser, allmänlydnadskurs samt tävlingsinriktad 

kurs i lydnad och bruks. Under hösten har valp- och spårkurser ställts in och klubbstugan 

har stängts. Träningsgrupper tränar utomhus med avstånd. Det är full fart i rallylydnaden, 

som har haft verksamhet hela året. Nybörjargrupper har kurs på distans där man bland 

annat lägger upp filmer på Facebook.  

 

Särna-Idre BK; Klubben har haft valpkurser. Just nu bedrivs ingen verksamhet, men Ann-

Louise Forsman har gjort en julkalender med dagliga övningar som är mycket populär. I 

klubbstugan finns restriktioner och en person i taget är inomhus.  

 

Styrelsen; Kassör Lasse Holm rapporterade att resultatet just nu är +10 415:-. Resultatet 

kommer att förbättras tack vare fakturor som är på gång. I dagsläget är det 236 201:- i 

kassan.  

 

Sekreterare Anna-Karin Norlander påminde om att ansökningar om förtjänsttecken ska 

vara distriktet tillhanda senast vid årsskiftet. Underlag till distriktets 

verksamhetsberättelse ska skickas in senast den 15 januari, det kommer inte att finnas 

möjlighet att ta med material som inkommer senare än så. Distriktet kommer som vanligt 

att försöka närvara vid alla årsmöten, därför är det bra om klubbarna kan skicka sina 

årsmöteskallelser även till Anna-Karin. Det går bra att boka distriktets Zoom-konto, som 

även fortsättningsvis kommer att vara gratis för klubbarna att använda. Bokning sker 

enligt först till kvarn-principen, och lediga tider ses i kalendern på hemsidan. Det är 

många som använder Zoom-kontot vilket är roligt, men då är det särskilt viktigt att följa 

instruktionerna och inte använda möteslänkarna på andra tider än de som bokats.  
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Nina Christoffersson rapporterade att digital föreningskunskap har genomförts med sju 

klubbar under hösten, övriga tre klubbar kommer att ha sin föreningskunskap under 2021.  

 

§35 

PATRULLHUNDSVERKSAMHET 

Therese Gunnars, rekryteringsansvarig för tjänstehund på kansliet, informerade. Hon gav 

mycket beröm till Jörgen Thorsell och andra inblandade i tjänstehundsverksamheten i 

distriktet, då det fungerar mycket väl här. Det innebär att Dalarna just nu inte är 

prioriterade att ha kurser, då behoven är större på andra håll i landet. Therese 

uppmuntrade klubbarna att ta kontakt med henne vid frågor, då hon gärna vill stötta upp 

och sätta patrullhundsverksamheten på kartan ännu mer. 

 

§36 

RAPPORT FRÅN KONGRESSEN 

Nina Christoffersson deltog som Dalarnas representant vid den digitala kongressen den 24 

oktober samt vid de förberedande diskussionsforumen. Hon rapporterade att det fungerat 

väl med Zoom och VoteIT trots att det var många deltagare, och kongressen klarades av 

på en dag. 

 

Nina nämnde att det är viktigt att klubbarna ansluter sig till Stripe, det nya 

betalningssystemet som kopplats till tävlingarna. 

 

Beslut och val gick lugnt till, och valberedningens förslag röstades igenom. Det valdes in 

nya personer till valberedningen, som också har ett nytt arbetssätt. Förbundsstyrelsens 

förslag gick igenom, vilka var oförändrad förbundsavgift, stadgeändring med 

förtydligande om att SBK är en friluftsorganisation, ett PM för valberedningens arbete, 

samt ett förslag om kvalitetssäkring och certifiering av hundar. 

 

Ingen av motionerna röstades igenom. Motionen om reducerad medlemsavgift för 

pensionärer fick avslag efter votering, den om ungdomsarbete inom SBK drogs tillbaka, 

motionerna om tydligare utbildningsordning respektive avauktorisation av funktionärer 

ansågs besvarade, motionen angående arrangemang av mästerskap drogs tillbaka, 

motionen om att rallylydnadsdomares utbildning ska ligga på distriktsnivå ansågs 

besvarad, och motioner om att bruksraser ska ha företräde till bruksprov drogs tillbaka 

respektive ansågs besvarad. Förbundsstyrelsen arbetar vidare för att hitta alternativ till 

meritering för bruksraser.  

 

§37 

INFORMATION FRÅN SM-GRUPPEN 

Nina Christoffersson rapporterade från styrgruppen för SM. SM i bruks, IGP och 

mondioring 2022 kommer att hållas i Dalarna den sista helgen i augusti 2022. 

Förhoppningen är att även bruksprov patrull ska införlivas i mästerskapen, styrgruppen 

inväntar beslut från SBK. Mästerskapen kommer att hållas på Siljansvallen i Leksand, ett 

sport- och friluftsområde i anslutning till Tegera Arena som även har närhet till camping 

och andra bekvämligheter. Samarbetet med Leksands kommun har varit gott. En logga för 

mästerskapen har tagits fram. 

 

Styrgruppen för SM ser ut som följer: SM-general Anders Östling Ludvika BK, 

huvudtävlingsledare Elisabeth Thorstensson Borlänge BK, kassör Lasse Holm Ludvika 

BK, sponsoransvarig Axel Stålberg Borlänge BK, arenaansvarig Jörgen Thorsell 

Borlänge BK, styrelsens representant Nina Christoffersson. 
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Huvudansvariga är: spår Jenny Gustavsson Ludvika BK, sök Lena Andersson Gagnef-

Floda BK, rapport Stefan Ollars Falu BK, skydd Johnny Eliasson Borlänge BK, IGP Tina 

Fridh Svenska Schäferhundklubben, mondioring Staffan Ståhl Avesta BK, patrull Jörgen 

Thorsell Borlänge BK, lydnad Cecilia Borgljung Falu BK, uppletande Roland Hellberg 

Nedansiljans BK, sekretariat Carolin From Nedansiljans BK.  

 

I samband med SM kommer två utställningar för bruksraser att hållas, Nedansiljans BK 

ansvarar för den ena och Gagnef-Floda BK för den andra. 

 

För att SM ska kunna genomföras på ett bra sätt behövs förstås stor uppslutning från 

medlemmarna i Dalarna. Nina bad alla klubbar att prata med sina medlemmar och börja 

förbereda för att hjälpa till med stort som smått. Det går bra att kontakta styrgruppen på 

sm2022@sbkdaladistriktet.se.  

 

§38 

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN 

Yvonne Ericsson från valberedningen redogjorde för arbetet samt presenterade deras 

förslag till styrelse 2021. Förslaget läggs upp på hemsidan, och klubbarna har möjlighet 

att nominera fler kandidater till styrelsen fram till den 15 januari. Alla nominerade 

kandidater är sedan valbara vid årsmötet. 

 

§39 

REFLEKTIONER ÖVER SBK-ÅRET 2020 

Samtal fördes om hur det fungerat under året med restriktioner och anpassningar på grund 

av covid19. Klubbarna menade att verksamheten ändå rullat på relativt väl. Klubbarna 

tyckte de fått tillräckligt stöd av distriktet, men hade önskat större tydlighet från SBK då 

man själva fått ta stort ansvar för till exempel beslut om verksamhet. Klubbarna har också 

fått ta emot en del kritik för beslut, då restriktioner och rekommendationer har tolkats 

olika av olika klubbar och distrikt. Tydligare centrala riktlinjer hade kunnat förebygga 

sådana problem, och klubbarna hade önskat sig en enhetlig linje nationellt. Diskussioner 

fördes om möjligheten att distriktet beslutar om lokala riktlinjer när klubbarna behöver 

ökad tydlighet och samsyn. En reflektion var att alla agerat efter bästa förmåga under 

svåra förutsättningar och snabba svängningar. 

 

§40 

ÖNSKEMÅL OM DISTRIKTETS VERKSAMHET 2021 

Klubbarna önskade att det ska fortsätta fungera som det gör idag, med bland annat 

fortsättning på föreningskunskapen. Flera kommenterade att det är viktigt att även 

fortsättningsvis få snabb kontakt och återkoppling från distriktet. Ett önskemål framfördes 

om att varje klubb får halvårsvis avstämning med distriktet för att fånga upp frågor och få 

stöd i klubbarbetet. Ett förslag var att distriktet ordnar föreläsningar med exempelvis 

instruktörer. Önskemål framfördes om att behålla möjligheten att delta digitalt vid möten 

och utbildningar även när restriktionerna lättas, då distriktet är stort och avstånden långa.  

 

Distriktet har budgetmöte i början av januari och kommer då att utforma verksamhetsplan 

för 2021. Föreningsutveckling och SM kommer att vara två fokus för distriktet framöver, 

och övrig verksamhet kommer att startas upp när det är möjligt. 
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§41 

ÖVRIGA FRÅGOR 

a) Öppenhet på brukshundklubben 

En diskussion lyftes om vikten av att alla ska känna sig välkomna på brukshundklubben. 

Det är naturligtvis mycket viktigt att verksamheten och medlemskulturen inte blir 

uteslutande. Det kommenterades att brukshundklubben kommit långt i arbetet med 

öppenhet, men att arbetet behöver fortsätta så länge det finns någon som inte känner sig 

välkommen. 

 

b) Röstningsförfarande vid digitala årsmöten 

Det är ännu oklart hur röstningsförfarandet kommer att ske i de fall årsmöten behöver 

hållas digitalt. Nina Christoffersson kommer att lämna besked till klubbarna så snart det 

finns information.   

 

c) Hantering av restriktioner för covid19 

Diskussioner fördes om covid19 och dess konsekvenser framöver. Riktlinjerna som finns 

idag ger utrymme för tolkning, och klubbarna har exempelvis valt att hantera 

inomhusverksamheten olika. 

 

§42 

NÄSTA MÖTE 

 Årsmöte söndagen den 21 mars, samt lokalklubbskonferens samma datum. Mötena hålls 

vid behov digitalt. 

 

§43 

MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl. 21:09. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan:  Justeras: 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Anna-Karin Norlander (sekreterare)  Nina Christoffersson (mötesordförande) 

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

 Lars-Göran Gustafsson (justerare)  Katarina Magnusson (justerare) 

  

 

 


