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Styrelseprotokoll nr. 1 år 2021 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2020-01-10 kl. 15:00 via Zoom 

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm, 

Anna-Karin Norlander, Jörgen Thorsell, Lena Leo, Annika 

Jonsson, Kristina Jugas 

  

 Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson 

 

 Ej närvarande: Tore Karlsson, Per-Inge Ekström 

 

 

§1 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§2 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§3 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§4 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 11 november godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

§5 

SKRIVELSER 

- 201113 och 201117 från SKK respektive SBK, uppdaterad information om 

restriktioner på grund av covid19. Inomhusverksamhet och 

tävlingsverksamhet ställs in. 
 

- 201209 från SBK, inbjudan till digital organisationskonferens den 5-7 

februari. I år bjuds en representant in per distrikt eller rasklubb. Nina 

Christoffersson är anmäld. 

 

- 201215 från SBK, information om förutsättningar inför årsmöten 2021. 

Information har skickats ut till styrelse och lokalklubbar samt publicerats på 

hemsidan.  

 

- 201221 från SBK, med centrala valberedningens preliminära förslag till 

förbundsstyrelse 2021. Ytterligare nomineringar kan skickas in från distrikt 

senast den 20 januari.  

 

- 201229 från SBK:s utskott för avel och hälsa, informationsbrev om årets 

verksamhet. Har vidarebefordrats till distriktets utskott för avel och hälsa. 
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- 210102 från SBK, enkät för insamling av statistikuppgifter från distrikten. 

Anna-Karin Norlander besvarar enkäten. 

 

- Ett tackbrev med julhälsning har inkommit från Curt Sjödén, med anledning 

av att han som utskottsdeltagare fått ett presentkort. 
 

§6 

VU-BESLUT 

 VU beslutade den 29 november 2020 att tillstyrka två ansökningar om 

förtjänsttecken tjänstehund. 

 

 VU beslutade den 20 december 2020 att utskottsdeltagare ska visas styrelsens 

uppskattning för årets arbete genom presentkort med julhälsning. 

 

 Styrelsen konfirmerade besluten. 

 

§7 

RAPPORTER 

 Utskottet för samhällsnytta 

DM patrullhund kommer att hållas den 12-13 juni i Ludvika. Höstens prova på-

dag för tjänstehundar blir den 11 eller 12 september. 

 

§8 

ÖPPNING AV NY NOMINERINGSPERIOD 

 Två klubbar önskar öppna en ny nomineringsperiod då det saknas kandidater till 

styrelsen efter avhopp.  

 

a) Malung-Sälens BK 

Önskar nomineringsperiod från den 17 januari till den 6 februari. Styrelsen 

beslutade att tillstyrka en ny nomineringsperiod.  

 

b) Nedansiljans BK 

 Önskar nomineringsperiod från den 13 januari till den 31 januari. Styrelsen 

beslutade att tillstyrka en ny nomineringsperiod. 

 

§9 

MÅLUPPFÖLJNING 2020 

 Måluppföljning för 2020 genomfördes. 

 

§10 

BUDGET OCH VERKSAMHETSMÅL 2021 

Budget och verksamhetsmål för 2021 gicks igenom. 

 

§11 

INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022 

 Inriktning för verksamhetsåret 2022 gicks igenom. 
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§12 

BESLUT FÖRTJÄNSTTECKEN 

 Inga ansökningar om förtjänsttecken har inkommit från lokalklubbarna. 

Styrelsen beslutade att ansöka om två förtjänsttecken för distriktets egen 

räkning. Nina skickar in ansökningarna innan den 15 januari. 

 

§13 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 21 mars kl. 15:00. 

Dagordning blir enligt stadgarna, och Anna-Karin Norlander anmäls som 

mötessekreterare. Anna-Karin skickar ut kallelse samt instruktioner för det 

digitala mötet.  

 

Årets eldsjäl kommer att utses även i år. Nominering sker fram till den 28 

februari och pristagaren tillkännages i samband med årsmötet. Lasse ordnar 

med gåvor för de som ska tackas. Avtackningar sker när vi kan träffas fysiskt. 

 

Styrelsen beslutade att bjuda in två delegater per lokalklubb. Övriga med 

närvarorätt (enligt SBK:s anvisningar och dispenser) är styrelsen, 

valberedningen, revisorer och mötesordförande.  

 

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrad avgift för 2022.  

 

§14 

LOKALKLUBBSKONFERENS 

 I vanliga fall brukar lokalklubbskonferens föregå årsmötet. Styrelsen beslutade 

att i år skjuta fram lokalklubbskonferensen till efter sommaren, i förhoppning att 

vi då kan träffas fysiskt. Temat blir medlemsklimat och konflikthantering. 

 

§15 

UPPDRAGSLISTA 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§16 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inte alla lokalklubbar har skickat in datum för sina årsmöten. När alla inkommit 

med datum utses vilka som ska representera distriktet vid respektive möte.  

 

 Styrelsen har tagit del av centrala valberedningens preliminära förslag till 

förbundsstyrelse. Styrelsen nominerar ingen ytterligare kandidat. 

 

§17 

NÄSTA MÖTE 

 Årsmöte den 21 mars kl. 15:00 via Zoom. 

 Konstituerande styrelsemöte den 25 mars kl. 19:00 via Zoom. 

 

§18 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 

18:47.  
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Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 

 

 
 


