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Styrelseprotokoll nr. 4 år 2021 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2021-04-21 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Roland Hellberg, Anna-Karin Norlander, Jörgen 

Thorsell, Lena Leo, Cecilia Borgljung, Annika Jonsson, Kristina 

Jugas, Per-Inge Ekström 

  

 Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson, Per-Inge Ekström 
 

 Ej närvarande: Nina Christoffersson, Lars Holm, Kristina Jugas 

 

§41 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Vice ordförande Roland Hellberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§42 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§43 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§44 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 210325 godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

§45 

SKRIVELSER 

- 210409 från SBK, protokoll från beslutande regelkonferens bruks. Har 

vidareförmedlats till berörda. 

 

- 210419 från distriktets domaransvarig Curt Sjödén. Han föreslår att 

styrelsen rekommenderar klubbarna att ställa in tävlingsverksamheten till 

den 30 juni. I dagsläget är tävlingsverksamheten inställd enligt beslut från 

Folkhälsomyndigheten, SKK och SBK. Skrivelsen lämnas till utskottet för 

prov och tävling för hantering. 
 

- 210420 från SBK, referat från förberedande diskussionforum 1 inför 

kongressen.  

 

§46 

RAPPORTER 

 Samhällsnytta 

 Jörgen Thorsell har haft möte med Militärregion Mitt om aktuellt läge och 

förutsättningar för kurser. Ett par ekipage har blivit godkända på anlagsprov för 

patrullhund, och ett ekipage har godkänts på slutprov. Försvarsmakts-

mästerskapet har blivit inställt, och därmed är också distriktsmästerskapet för 

patrullhund inställt. 
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 Avel och hälsa 

 Utbildningar för A- och B-figuranter samt testledare för MH och MT är 

planerade i maj. Flera klubbar har anmält deltagare, anmälningstiden går ut 

imorgon. 

 

 Hundägarutbildning  

 Utskottet har haft ett möte i början av april med diskussioner om kommande 

utbud. Förfrågan har ställts till Ann-Marie Folkesson om vidareutveckling av 

befintliga instruktörer, ett upplägg har diskuterats med fyra tillfällen med start i 

juni. Förslag finns på digital instruktörsutbildning med Ann-Marie Folkesson 

som lärare, eftersom det i dagsläget inte finns möjlighet för distriktets egna 

lärare att hålla utbildning. Roland tar med sig förslagen till utbildnings-

konferensen den 27 april. 

 

 Kassör 

 Lars Holm har skickat rapport per e-post. I kassan finns just nu 275 952:-, och 

resultatet är - 6 717:- 
 

§47 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut har fattats sedan förra styrelsemötet. 

 

§48 

KONGRESSHANDLINGAR 

 Kongresshandlingarna, inklusive motioner och förslag, gicks igenom inför 

distriktsmötet.  

 

§49 

ARBETSORDNINGAR 

 Utskotten arbetar vidare på sina arbetsordningar, beslut om fastställande tas på 

styrelsemöte när de är färdiga.  

 

§50 

UPPDRAGSLISTAN 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§51 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Förberedelser inför distriktsmötet den 28 april diskuterades. 

 

§52 

NÄSTA MÖTE 

 Distriktsmöte 28 april kl. 19:00, digitalt, fokus på kongressen. 

 

 Arbetsdag för styrelsen 30 maj, digitalt. 

   

§53 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Roland Hellberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 20:29.  
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Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Roland Hellberg, mötesordförande Jörgen Thorsell, justerare 
 
 


