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Styrelseprotokoll nr. 8 år 2021 

fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte  

2021-11-17 kl. 19:00 via Zoom 

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lars Holm, 

Anna-Karin Norlander, Lena Leo, Annika Jonsson, Kristina Jugas 

  

 Ej närvarande: Jörgen Thorsell, Cecilia Borgljung, Per-Inge 

Ekström  

 

§94 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Distriktsordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat.  

 

§95 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§96 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Roland Hellberg till protokolljusterare. 

 

§97 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte 210921 gicks igenom och godkändes. 

 

§98 

SKRIVELSER 

- 211025, information från SKK:s disciplinnämnd. Inget ärende gällde 

medlemmar i distriktet och skrivelsen lämnades utan åtgärd. 

 

- 211104 från centrala utskottet för avel och hälsa, inbjudan till två dagars 

seminarium om hundhälsa i januari. Inbjudan har vidarebefordrats till 

distriktets utskott för avel och hälsa. 

 

- 211105 från Dalregementet, inbjudan till samverkans- och 

informationskväll. Inbjudan har vidarebefordrats till utskottet för 

samhällsnytta.  

 

- 211116 från SBK centralt, angående att dispens utfärdats för att hålla 

årsmöten 2022 digitalt under vissa förutsättningar. Ingen åtgärd. 

 

- 211117 från centrala utskottet för prov och tävling, inbjudan till 

skyddskonferens. Har vidarebefordrats till distriktets utskott för prov och 

tävling.  
 

§99 

RAPPORTER 

 Hundägarutbildning  

 Instruktörskursen med 13 deltagare startar upp i Falun i början av december 

med Roland Hellberg, Lotta Sundström och Anneli Nilsson som lärare. Roland 
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deltog i ett dialogmöte förra veckan och kommer att delta i ett lärarevent den 21 

november. En agilityinstruktörsutbildning arrangerad av Avesta BK startas upp 

inom kort. Studiefrämjandet kommer att hålla föreläsning om avtalsinstruktörer 

och vad det innebär.  

 

 Prov och tävling 

 Det har hållits en domarkonferens i Borlänge med representant från UG bruks 

närvarande, fokus var på att likrikta bedömningarna. Uppslutningen var god. En 

diskussionskväll har hållits på Borlänge BK för alla intresserade av att diskutera 

bruksprov. 20-25 personer från de flesta av distriktets klubbar deltog, och det 

var många bra diskussioner. En tävlingsledarutbildning i bruks med fyra 

deltagare startar upp inom kort. En tävlingsledarutbildning i lydnad med hittills 

två deltagare planeras, och två deltagare finns till domarutbildning i lydnad. En 

tävlingssekreterarutbildning kommer att starta upp efter årsskiftet, inbjudan 

kommer ut inom kort. Budgetmöte planeras i början av december. Curt Sjödén 

har avsagt sig som domaransvarig till nästa år.  

 

 Avel och hälsa 

 Sune Halvarsson har avsagt sig rollen som ansvarig för utskottsgrupp mental, 

rekrytering av fler deltagare till utskottsgrupperna pågår. Lars Holm har varit på 

RAS/RUS-konferens, det nya mentaltestet kommer att startas upp.  

 

 Kassör 

 Vi har i dagsläget 262 431:- i kassan.  

 

 Ordförande 

 Nina och Anders Östling har arbetat vidare med stöd till klubbarna på olika sätt, 

exempelvis föreningsutbildning och -utveckling. Lokalklubbarnas 

valberedningar har lagt sina förslag enligt valordningen, det finns behov av 

utbildningar för framtida valberedningar. Ninas föreningscoachutbildning har 

inte påbörjats, men hon har deltagit vid coachernas vidareutbildning under 

hösten gällande coachande förhållningssätt och konflikthantering.  

 

 Övrigt 

 Anna-Karin har deltagit i informationsmöte om klubbwebb den 28 oktober. 

Klubbwebben kommer att börja införas under 2022. 

 

 Den digitala broschyren som vi skulle få har avbokats, då sponsorerna inte 

räckte för att finansiera materialet.  

 

§100 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut fattade sen det senaste styrelsemötet.  

 

§101 

CENTRALA VALBEREDNINGENS FRÅGOR 

 Styrelsen har tittat på de frågor som centrala valberedningen skickat ut, och 

diskussioner fördes om hur distriktet ska svara. Nina skickar in formuläret.  
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§102 

DISTRIKTSMÖTET 

 Innehållet i distriktsmötet den 9 december diskuterades, mötet blir både på plats 

och digitalt. Ämnen som kommer att lyftas är bland annat SM 2022 och 

RAS/RUS-konferensen.   

 

§103 

BUDGETMÖTE OCH ÅRSMÖTE 

 Budgetmötet hålls den 9 januari kl. 10-15 hos Studiefrämjandet i Leksand, 

mötet begränsas till styrelsen. Inför det ska utskotten skapa egna 

budgetunderlag.   

 

 Årsmötet blir på Scandic i Falun kl. 15:00 den 20 mars, och föregås av en 

lokalklubbskonferens. Lasse sköter bokningen.  

 

§104 

STYRELSEUTVECKLING 

 Styrelsen diskuterade eget behov av utveckling. Styrelsen beslutade att Nina 

och Anna-Karin arbetar fram ett beslutsunderlag till styrelsemötet efter 

budgetmötet.  

 

§105 

UPPDRAGSLISTA 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§106 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

 

§107 

NÄSTA MÖTE 

 Distriktsmöte den 9 december kl. 19:00 både på Borlänge BK och digitalt. 

 Budgetmöte den 9 januari kl. 10:00 på Studiefrämjandet i Leksand. 

   

§108 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 21:20.  

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  
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Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Roland Hellberg, justerare 
 
 
 
 
 


