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Styrelseprotokoll nr. 5 år 2021 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2021-06-21 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lars Holm, 

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

Borgljung, Annika Jonsson, Kristina Jugas  

  

 Tjänstgörande suppleanter:  
 

 Ej närvarande: Per-Inge Ekström 

 

§54 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Distriktsordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat.  

 

§55 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§56 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§57 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte 210421 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§58 

SKRIVELSER 

- 210525 från SBK:s utskott för samhällsnytta, remiss angående certifikatprov 

för patrullhund. Remissen har behandlats av distriktets utskott för 

samhällsnytta. 

 

- 210525 från SBK, påminnelse om ansökan om utställningar för 2023. 

Informationen har vidarebefordrats till klubbarna. 

 

- 210527 och 210602 från SKK:s Disciplinnämnd, angående 

medlemsärenden. De ärenden som berör klubbar i distriktet har 

vidareförmedlats till klubbarna.  

 

- 210617 från SBK, protokollutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde 

210609, där det beslutades att Daladistriktet ska få arrangera SM i 

bruksprov patrullhund i samband med SM i bruks, IGP och mondioring 

2022. 

 

§59 

RAPPORTER 

 Samhällsnytta 

 Utskottet har diskuterat och besvarat remissen från SBK angående 

certifikatprov för patrullhund.  
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 Avel och hälsa 

 Utbildningar för mentalfiguranter har genomförts.  

 

 Hundägarutbildning  

 Två instruktörer är helt klara efter den senaste utbildningen. Två personer har 

tillkommit i utskottet, Anna Isaksson och Annika Jonsson.  

 

 Prov och tävling 

 Tävlingarna börjar starta upp igen efter restriktionerna. En prova på-dag i drag 

har genomförts. Ett utskottsmöte planeras. 

 

 SM 2022 

 Ett stormöte har genomförts med alla funktionärer. En delegation planerades att 

besöka årets SM, men i dagsläget är det tveksamt om det kommer att gå att 

genomföra på grund av restriktioner gällande covid-19.  

 

 Kassör 

 I kassan finns just nu 274 276:-, och resultatet är –8 393:- 

 

 Ordförande 

 Nina har deltagit vid dialogmöte. En rasklubb har tillkommit i SBK, Svenska 

rasklubben för vostotjnoevropejskaja ovtjarka.  
 

§60 

VU-BESLUT 

 VU-beslut fattades 210510 om att skicka en minnesgåva i samband med Anneli 

Lindhs begravning. Styrelsen konfirmerade beslutet. 

 

§61 

ARBETSBESKRIVNINGAR 

 Arbetsbeskrivningar för styrelse och utskott fastställdes. Anna-Karin lägger upp 

dem på hemsidan.  

 

§62 

LOKALKLUBBSKONFERENSEN 

 Lokalklubbskonferens är planerad till den 10 oktober, temat blir medlemsklimat 

och konflikthantering och är en fortsättning på de föreningsutbildningar som 

distriktet hållit under det senaste året. Hela styrelserna ur lokalklubbarna bjuds 

in. 

 

 Styrelsen beslutade att hålla konferensen på Björbo IOGT-NTO. Kristina bokar 

lokalen och undersöker möjligheter till catering.  

 

§63 

ÅRSHJUL 

 Årshjulet har uppdaterats och kommer att publiceras på hemsidan.  

 

§64 

UPPDRAGSLISTAN 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 
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§65 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Distriktet har fått erbjudande om att få ett informationsmaterial framtaget i form 

av broschyr samt digital presentation. Informationsmaterialet skulle inte 

innebära några kostnader för distriktet utan finansieras av reklamintäkter. Nina, 

Cilla, Kristina och Lena deltar i möte med företaget för att få mer information. 

 

§66 

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsemöte den 19 augusti kl. 19:00. 

 Distriktsmöte den 10 oktober i samband med lokalklubbskonferens. 

   

§67 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 20:19.  

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 
 
 
 


