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Styrelseprotokoll nr. 7 år 2021 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2021-09-21 kl. 19:00, Studiefrämjandet Falun 

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lars Holm, 

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

Leo (t.o.m. §90), Annika Jonsson, Per-Inge Ekström 

  

 Ej närvarande: Kristina Jugas 

 

§82 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Distriktsordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat.  

 

§83 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§84 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§85 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte 210819 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§86 

SKRIVELSER 

- 210826, inbjudan till den centrala RAS/RUS-konferensen som hålls den 15-

17 oktober. Jörgen Thorsell är anmäld. 

 

- 210901 från SKK gällande administration vid utställningar. Har 

vidarebefordrats till lokalklubbarna och utskottet för avel och hälsa. 

 

- 210910 från den centrala valberedningen, information och frågeformulär 

angående valberedningens arbete. Vi lyfter detta på distriktsmötet, sedan 

besvarar Nina formuläret senast den 5 december. 
 

§87 

RAPPORTER 

 Hundägarutbildning  

 Utskottet har haft ett möte. En instruktörsutbildning kommer att starta under 

senhösten och pågå under vintern. 

 

 Prov och tävling 

 Utskottet har möte senare i veckan.  

 

 Kassör 

 Vi har i dagsläget 164:50 i kassan och 237 756:- på kontot. Fler intäkter är på 

väg. 
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 Ordförande 

 Nina uppdaterade om läget i lokalklubbarna. Hon och Anders Östling har varit 

ute i flera klubbar och jobbat med föreningsutveckling. 
 

§88 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut fattade sen det senaste styrelsemötet.  

 

§89 

DOMARUTBILDNING RALLYLYDNAD 

 Distriktet har idag endast en aktiv rallylydnadsdomare. Det finns möjlighet att 

starta en domarutbildning under 2022, det finns flera intresserade deltagare och 

en utbildare finns. Styrelsen beslutade att genomföra en domarutbildning, och 

att erbjuda kringliggande distrikt tre platser à 7 000:- styck.  

 

§90 

LOKALKLUBBSKONFERENSEN 

 Lokalklubbskonferensen hålls den 10 oktober i Björbo. Klubbarna har fram till 

den 1 oktober på sig att anmäla sig. Styrelsen diskuterade upplägg och innehåll 

för dagen, fokus kommer att handla om medlemsklimat och SBK:s material 

”Slipp konflikt” kommer att användas. 

 

§91 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Innehållet på kommande distriktsmöte diskuterades.  

 

§92 

NÄSTA MÖTE 

 Styrelsemöte den 17 november kl. 19:00 via Zoom. 

 Distriktsmöte den 10 oktober 14:30 i samband med lokalklubbskonferens. 

   

§93 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 21:30.  

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 


