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Styrelseprotokoll nr. 6 år 2021 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2021-08-19 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Anna-Karin 

Norlander, Jörgen Thorsell, Cecilia Borgljung, Per-Inge Ekström 

  

 Tjänstgörande suppleanter: Per-Inge Ekström 
 

 Ej närvarande: Lars Holm, Lena Leo, Annika Jonsson, Kristina 

Jugas 

 

§68 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Distriktsordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat.  

 

§69 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§70 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Cecilia Borgljung till protokolljusterare. 

 

§71 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte 210621 och per capsulam-beslut från 210806 

godkändes och lades till handlingarna.  

 

§72 

SKRIVELSER 

- 210701 från SKK:s disciplinnämnd. Inget medlemsärende rörde personer i 

distriktet, skrivelsen lämnas utan åtgärd. 
 

- 210701 från SBK:s utskott för avel och hälsa. Elisabeth Thorstensson har 

anmält intresse för MT-domarutbildning, och utskottet önskar veta om 

distriktet står bakom detta. Styrelsen beslutade att tillstyrka Elisabeths 

anmälan. 
 

§73 

RAPPORTER 

 Samhällsnytta 

 Sammankallande Jörgen Thorsell rapporterade att patrullhundskurserna åter 

startats upp, och ett par ekipage från distriktet deltar. En kurs planeras i Dalarna 

under 2022. Prova på-dagen för patrull- och räddningshund har flyttats fram till 

våren.  

 

 Hundägarutbildning  

 Sammankallande Roland Hellberg rapporterade att flera intresseanmälningar 

har inkommit till lärarutbildning.  
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 Prov och tävling 

 Sammankallande Nina Christoffersson rapporterade att det har diskuterats att 

komplettera utskottet med en utskottsgrupp för specialsök. Ett par 

intresseanmälningar har inkommit till att hjälpa till i utskottet. DM i bruks och 

lydnad ställs in eftersom det inte varit möjligt att genomföra tävlingarna under 

ordinarie tid, och på kort varsel går inte att finna någon ny arrangör. En 

lokalklubbskonferens hölls den 12 augusti, där det diskuterades att antalet 

tävlingsansökningar för lydnad och bruks har minskat drastiskt för 2022 jämfört 

med tidigare år. Klubbarna menar att man inte har kapacitet att arrangera lika 

många tävlingar som vanligt på grund av SM. Utskottet har beslutat att ha en 

kväll där lokalklubbarna bjuds in för att diskutera bruksprov och minskningen 

av tävlingar/tävlanden, och vad vi kan göra i Dalarna för att öka intresset för 

brukset. Tävlingsledarutbildningar i bruks och lydnad är på gång, och 

intresseförfrågan har gått ut om tävlingsledarutbildning i agility. 

Domarutbildningar kommer att startas i rallylydnad och lydnad, samt troligen 

en tävlingssekreterarutbildning i bruks och lydnad. Ett par domare ska klassas 

upp, vilket planeras starta under vintern. En prova på-dag i drag kommer att 

hållas under hösten. 
 

§74 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut fattade sen det senaste styrelsemötet.  

 

§75 

LÄGET I LOKALKLUBBARNA 

 Nina informerade om aktuellt läge i lokalklubbarna, och styrelsen diskuterade 

hur distriktet kan hjälpa till med diverse frågor. Se Bilaga 1.   

 

§76 

LOKALKLUBBSKONFERENSEN 

 Lokalklubbskonferensen hålls den 10 oktober i Björbo. Anna-Karin skickar ut 

inbjudan till klubbarna, hela styrelsen är välkommen.  

 

§77 

DIGITAL BROSCHYR 

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

av broschyr samt digital presentation. Nina, Cilla och Lena har varit på möte 

med ett företag som ordnar detta utan kostnad, broschyren finansieras av 

reklamintäkter. Erbjudandet har accepterats, och informationsmaterialet 

kommer att vara färdigt för att användas i arbetet inför SM. 

 

§78 

UPPDRAGSLISTAN 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§79 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor.  
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§80 

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsemöte den 21 september kl. 19:00 på Studiefrämjandet i Falun. 

 Distriktsmöte den 10 oktober i samband med lokalklubbskonferens. 

   

§81 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 21:10.  

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Cecilia Borgljung, justerare 
 
 
 


