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PROTOKOLL NR. 2 2021 

SBK DALADISTRIKTETS DISTRIKTSMÖTE 

2021-04-28 KL. 19:00 VIA ZOOM 

 

     Närvarande: 

     Distriktsstyrelsen 

Representanter från lokalklubbarna 

Deltagare från utskotten 

        

 

§21 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Distriktsordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§22 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§23 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte mötesordförande justera kvällens protokoll valdes Jörgen Thorsell 

och Maggan Carlson. 

 

§24 

SKRIVELSER 

 Inga skrivelser har inkommit som inte redan delgetts lokalklubbarna. 

 

§25 

RAPPORTER 

Avel och hälsa; Fyra MH- och MT-figurantutbildningar är på gång under maj månad. På 

grund av restriktioner har inte alla anmälda kunnat få plats, men ytterligare utbildningar 

planeras längre fram.  

 

Hundägarutbildning; Igår hölls en utbildningskonferens med lokalklubbarna, som flöt på 

bra. Utskottet undersöker om det går att genomföra en instruktörsutbildning och 

vidareutveckling av befintliga instruktörer digitalt. 

  

Prov och tävling; Utskottet följer restriktioner och riktlinjer från SBK och SKK. 

Distriktsmästerskap i bruks och lydnad skjuts upp till hösten i förhoppning om att 

de kan genomföras då. Tävlingsfunktionärsutbildningar planeras att arrangeras i 

samarbete med närliggande distrikt, och utskottet tar gärna emot önskemål om 

utbildningar av funktionärer i alla kategorier.  

 

Centrala regelkonferenser har genomförts, och de nya reglerna träder i kraft 2023. 

Lars-Göran Gustafsson var Dalarnas representant i lydnad, Staffan Ståhl i bruks och 

Katrin Thors i rallylydnad.  

 

Samhällsnytta; Stoppet för inställd tjänstehundsverksamhet har förlängts till den 4 juli, 

inga kurser bedrivs i dagsläget.  
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Avesta BK; Den 11 maj kommer ett digitalt medlemsmöte att hållas. Två kurser har startat 

upp under våren, och regelbunden gemensam träning planeras. 

 

Borlänge BK; Kursverksamheten har kommit igång, och det är kö till kurser. Klubben 

hoppas kunna genomföra planerad verksamhet under sommaren.  

 

Falu BK; Klubben har fyra kurser igång och har planerat för ytterligare verksamhet, bland 

annat en kurs ”skogsvalpen”.  

 

Gagnef-Floda BK; Klubben har haft en prova på-dag för bruks och lydnad, och funderar 

på en prova på-dag i rallylydnad. En specialsökstävling har genomförts i helgen. MH och 

MT kommer att hållas fyra dagar och en kväll i maj. Arbetet med hallbygget fortskrider. 

Kurserna har inte startat ännu.  

 

Hedemora-Säter BK; Klubben har inte kommit igång med årets verksamhet än, men har 

fått en del förfrågningar om kurser och planering pågår. Stor hänsyn tas till att många av 

instruktörerna är äldre.  

 

Malung-Sälens BK; En träff för nosework-träning har hållits, och viss verksamhet 

planeras såsom kurs i rallylydnad, promenad med mera.  

 

Mora BK; Klubben har börjat planera årets aktiviteter. En tävlingslydnadscirkel har haft 

sin första träff, en nosework-cirkel har startat och en aktivitetspromenad planeras. 

Ungdomssektionen har startat upp och har en första träff nästa vecka. Ett MH är planerat, 

liksom agilitykurser senare i år. Årets första medlemsmöte hålls nästa vecka.   

 

Nedansiljans BK; Kursverksamheten har startats upp, bland annat för allmänlydnad, 

nosework, valp och unghund. Agilitykurser är på gång, och rallylydnaden har aktivitet 

varje vecka. Medlemsmöte är planerat i maj.  

 

Styrelsen; Kassör Lasse Holm rapporterade att inget hänt i kassan, som i dagsläget 

innehåller 289 300:-. Resultatet just nu är -6 717:-. 

 

Nina Christoffersson rapporterade att distriktet har genomfört kortare grundläggande 

föreningskunskapsutbildning med samtliga lokalklubbar. Det har varit ett stort 

engagemang från klubbarna och utbytet har varit positivt. Ett par klubbar har önskan om 

ytterligare utbildning, vilket är möjligt för alla som vill. Förfrågan ställs till Nina. 

 

§26 

KONGRESSHANDLINGAR 

SBK:s kongress hålls digitalt den 8 maj, representanter för distriktet blir Nina 

Christoffersson, Roland Hellberg och Anna-Karin Norlander. Dalarna har åtta röster som 

vanligt. Två förberedande diskussionforum har hållits digitalt, Nina har deltagit för 

Dalarnas räkning och rapporterade från diskussionerna. Ett extrainsatt tillfälle sker 

imorgon.  

 

Mötet gick igenom kongresshandlingarna och diskuterade förslag och motioner. Mötet 

var positivt till grundtanken bakom Motion 2 om att stötta ungdomsverksamhet i SBK. 

Delegaterna deltar med öppna mandat. 
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§27 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

a) Hantering av restriktioner utifrån covid-19. 

SBK:s restriktioner följer SKK:s restriktioner, och båda utgår från Folkhälso-

myndighetens riktlinjer. All verksamhet som genomförs ska riskbedömas. Vi kan ha flera 

grupper om åtta personer igång samtidigt om det är ordentligt med avstånd emellan och 

inget utbyte mellan grupperna. Än så länge är tävlingsverksamheten inställd, och vi 

inväntar nya beslut och riktlinjer. Diskussioner fördes om hur klubbarna löser det med 

allmänna träningar och annan verksamhet.  

 

§28 

NÄSTA MÖTE 

 Datum för nästa distriktsmöte bestäms i samband med styrelsens arbetsdag den 30 maj. 

 

§29 

MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl. 21:04. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan:  Justeras: 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

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

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Jörgen Thorsell (justerare)   Maggan Carlson (justerare) 

  

 

 

 


