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PROTOKOLL NR. 3 2021 

SBK DALADISTRIKTETS DISTRIKTSMÖTE 

2021-10-10 KL. 18:00 VIA ZOOM 

 

     Närvarande: 

     Distriktsstyrelsen 

Representanter från lokalklubbarna 

Deltagare från utskotten 

        

 

§30 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Distriktsordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§31 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes. 

 

§32 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte mötesordförande justera kvällens protokoll valdes Cecilia 

Borgljung och Roger Henningsson. 

 

§33 

SKRIVELSER 

- 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.  

 

- 210910, förfrågan från centrala valberedningen om vår uppfattning om 

förbundsstyrelsen och vad vi tycker om det arbete som de gör.  

 

§34 

RAPPORTER 

Avel och hälsa; Under senhösten kommer RAS/RUS-konferens om nya MT att hållas, en 

deltagare kommer att representera distriktet.  

 

Hundägarutbildning; Det kommer att starta upp en instruktörsutbildning i slutet av 

november, inbjudan har gått ut och flera klubbar har skickat in anmälningar. Digitala och 

fysiska träffar kommer att blandas. Anmälningstiden går ut den 15 oktober. Gävleborg 

kommer att starta upp en kurs och har platser över. Det är ett digitalt lärarevent på gång 

som Lotta Sundström är anmäld till.  

  

Prov och tävling; Tävlingarna för 2022 är inlämnade för bruksprov och lydnad, 

Nedansiljans BK har även lämnat in om rallylydnadstävlingar. Utskottet har tittat 

på ansökningarna och tävlingarna ska läggas upp i SBK Tävling för godkännande 

senast den 2 november. En tävlingsledarutbildning kommer att starta för lydnad 

respektive bruks, det finns tre deltagare per utbildning än så länge. Det finns 

fortfarande möjlighet att anmäla. En rallylydnadsdomarutbildning kommer att starta 

upp i början av 2022, platser kommer även att erbjudas till närliggande distrikt. 
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Förhoppningsvis kommer en lydnadsdomarutbildning att starta, om det finns 

intresserade så kontakta Nina. Tävlingsledarutbildning i agility kommer troligen att 

starta upp under vintern. En central lydnadsdomarkonferens kommer att hållas den 

16-17 oktober angående de nya reglerna för lydnadsklass 3, Lars-Göran Gustafsson 

representerar distriktet. Den 11 november planeras en träff för lokalklubbarna om 

bruksprov och deras framtid. En bruksdomarkonferens kommer att hållas i början 

av november, inbjudan kommer ut inom kort. Sista oktober hålls en prova på-dag i 

drag i Mora  

 

Avesta BK; En del aktiviteter har hållits under hösten, bland annat miniträffar varje vecka. 

Träningstider är uppbokade under vintern i Fagerstas inomhushall. På torsdag kommer 

Toni Larsson att ha en genomgång av SM 2021 där han dömde skyddet. Ett bruksläger har 

hållits över en helg, med spår och sök i olika grupper med lärare. Det var en väldigt 

positiv helg och flera nya blev engagerade som senare kunnat hjälpa till på tävling.  

Klubben har kommit igång mer med agilityn.  

 

Falu BK; Någon tävling har varit inställd men annars har det flutit på bra. Fler kurser än 

planerat har hållits, även i hoopers vilket varit uppskattat. Under vintern kommer 

rallylydnad och agility att tränas i ridhus. Klubben hade mycket aktiviteter under hundens 

vecka, det var bra stämning med många besökare och det genererade nya medlemmar. 

Två personer ska gå instruktörsutbildningen.  

 

Gagnef-Floda BK; Flera rallylydnads- och agilitytävlingar har hållits, en rallytävling fick 

ställas in då det saknades domare. En söktävling och en lydnadstävling har hållits. En del 

kurser har hållits, bland annat rallylydnad, nosework, agility och valpkura. Hallbygget går 

framåt, röjning och grävning är påbörjat och man väntar på besked om bidrag. Två MH 

och ett MT har hållits.  

 

Hedemora-Säter BK; Klubben hade en intensiv hundens vecka med aktiviteter varje dag, 

och både nya och gamla medlemmar slöt upp. En del tävlingar har hållits. Valpkurs pågår 

nu, det har även varit kurser i nosework och allmänlydnad. KM har hållits i helgen som 

var, vilket var uppskattat av medlemmarna. Tisdagsträningarna är slut för säsongen, nu 

börjar istället lördagsträningar med korvgrillning. 

 

Malung-Sälens BK; En kvällstävling i lydnad hade många anmälningar, arrangemanget 

var trevligt och uppskattat. Det har också varit tävlingar i rallylydnad och nosework. 

Kursverksamhet har varit igång med nya instruktörer, både valpkurser och apellkurs har 

hållits och en rallylydnadskurs går just nu. En funktionärsträff är planerad med bland 

annat livräddning av hund och hoopers. Klubben har skaffat hoopershinder. Det har varit 

bra uppslutning på träningarna. Klubben har arrangerat DM i rallylydnad.  

 

Mora BK; En hel del verksamhet har pågått under hösten; en rallylydnadstävling, 

agilitytävlingar, lydnadstävlingar och flera MH. MT blev inställt. En uppskattad hundens 

vecka arrangerades med aktiviteter nästan varje dag. Klubben har startat upp en 

öppenträning för valpar. Flera är intresserade av att gå instruktörsutbildningen, och en är 

anmäld till rallylydnadsdomarutbildningen. 

 

Nedansiljans BK; Hundens vecka var mycket uppskattad med många deltagare och flera 

nya medlemmar. Sedan dess har måndagsträningarna haft 30 personer per tillfälle. 

Samarbete med Siljans hundungdom har inletts. Kurser har hållits i rallylydnad, nosework 

och specialsök. Klubben har börjat med drop in-träffar för valpar istället för valpkurser. 
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Det har arrangerats en del tävlingar i rallylydnad och spår. Agilityverksamheten rullar på 

bra, de kommer att hyra ridhuset i vinter. En kommer att gå tävlingsledarutbildning i 

agility. Ett par personer har gått MH-figurantutbildning och kommer att börja tjänstgöra.  

 

Styrelsen; Kassör Lasse Holm rapporterade att kassan i dagsläget innehåller 267 131:-. 

Resultatet just nu är -15 538:-. Ett större minusresultat hade budgeterats för att skicka 

flera representanter till årets SM, men då detta inte tilläts på grund av pandemin uteblev 

utgifterna.  

 

§35 

SM 2022 

Det blir första gången som bruksprov patrull har SM vilket är roligt. Nina och SM-general 

Anders Östling har haft möte med Leksands Kommun som är engagerade, andan är 

positiv. SM-styrgruppen arbetar på med regelbundna möten. Hemsidan kommer snart att 

läggas upp. Styrgruppen tar gärna emot tips på företag som kan vara med och sponsra. 

Många funktionärer kommer att behövas under själva SM-helgen men också i 

förberedelserna innan. Det går bra att visa intresse redan nu, men förfrågningar kommer 

också längre fram. Lena Andersson är ansvarig för söket och tar emot tips på sökrutor i 

närheten av Leksand.  

 

§36 

INFÖR ÅRSMÖTESSÄSONGEN 

Sekreterare Anna-Karin Norlander påminde om att motioner ska lämnas från medlem till 

lokalklubb senast den 20 oktober, och från lokalklubb till distrikt senast den 15 november.  

 

Klubbarnas valberedningar ska delge medlemmarna sina preliminära förslag senast den 

15 november, medlemmar kan nominera ytterligare kandidat fram till den 15 december, 

och det slutgiltiga förslaget ska delges medlemmarna senast sju dagar innan årsmötet. 

 

Ansökningar om förtjänsttecken lämnas från klubb till Anna-Karin senast den 31 

december. 

 

§37 

DISTRIKTETS ROLL 

Nina ingår i ett distriktsforum där alla distriktsordföranden träffas regelbundet för att 

diskutera aktuella och gemensamma frågor. På organisationskonferensen diskuteras ofta 

distriktets roll och vad distrikten bör arbeta med, då det ser lite olika ut på olika platser. 

Inför diskussionerna önskar Nina få input från klubbarna, och deltagarna fick diskutera i 

grupper.  

 

Synpunkter som framkom var att distriktet ska stötta lokalklubbar så de vet vad de gör, 

och fungera som informationskanal. Stöttning vid konflikter, föreningskunskap och 

föreningsutveckling ansågs viktigt. Man önskade hjälp att förnya och föryngra 

medlemmarna, och att ha fler män i styrelser. Man önskade samordning av funktionärer 

till tävlingar samt ökad allmänt samarbete mellan klubbar. Utbildning av funktionärer, 

domare och instruktörer sågs som en kärnverksamhet.  

 

Nina tog med sig alla synpunkter inför styrelsens verksamhetsplanering samt till 

distriktsforumet. 
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§38 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Nina berättade att Studiefrämjandet kommer att bjuda in till en digital föreläsning den 24 

november kl. 19:00 med Aron Schug om att motivera ideella. Han har tagit fram ett nytt 

material som handlar om att få människor att engagera sig ideellt. Inbjudan kommer att 

skickas ut i veckan.  

 

§39 

NÄSTA MÖTE 

 Distriktsmöte torsdagen den 9 december kl. 19:00. Mötet blir fysiskt, förhoppningsvis 

med möjlighet att delta digitalt.  

 

§40 

MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande Nina Christoffersson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet 

kl. 20:50. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan:  Justeras: 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

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

 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Cecilia Borgljung (justerare)  Roger Henningsson (justerare) 

  

 

 

 

 


