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Styrelseprotokoll nr. 1 år 2022 

fört vid SBK Daladistriktets digitala styrelsemöte  

2021-01-09 kl. 10:00 via Zoom 

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm, 

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

Borgljung, Kristina Jugas, Per-Inge Ekström 

  

 Tjänstgörande suppleanter:  

 

 Ej närvarande: Annika Jonsson  

 

 

§1 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§2 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§3 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell till protokolljusterare. 

 

§4 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 17 november godkändes och lades till 

handlingarna, liksom två per capsulambeslut gällande öppnande av 

nomineringsperiod för lokalklubb. 

 

§5 

SKRIVELSER 

- 211122 och 211202 från Dalregementet, man önskar upprätta kontakt med 

frivilligorganisationerna. Skrivelserna har vidarebefordrats till Jörgen 

Thorsell, sammankallande i utskottet för samhällsnytta. 

 

- 211122 från SKK, information om aktuella förändringar gällande 

utställningar. Skrivelsen har vidarebefordrats till klubbarna och till utskottet 

för avel och hälsa. 

 

- 211122 och 211208 från SBK, inbjudan och information om 

organisationskonferens den 5-6 februari. I år bjuds en representant in per 

distrikt eller rasklubb, Nina Christoffersson är anmäld. 

 

- 211202 från SKK:s Disciplinnämnd. Inget beslut gällde person bosatt i 

distriktet, skrivelsen lämnas utan åtgärd. 
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- 211222 från SBK centralt. Förbundsstyrelsen har beslutat att satsa på 

”Hållbarhetens år”, där klubbar och distrikt har möjlighet att ansöka om 

projektmedel för att arbeta med hållbarhet. Skrivelsen diskuteras under §11. 

 

- 211212 från Anders Östling, sammankallande i distriktets valberedning, 

som delgav valberedningens preliminära förslag. Förslaget har 

vidarebefordrats till klubbarna, som kan nominera ytterligare kandidater 

senast den 15 januari. 

 

- 211228, centrala valberedningens preliminära förslag. Distrikt kan nominera 

ytterligare kandidater senast den 20 januari. Styrelsen gjorde ingen ny 

nominering. 
 

- 211229 från SBK, enkät för insamling av statistikuppgifter från distrikten. 

Styrelsen gick igenom enkäten som skickades in av Anna-Karin Norlander. 
 

§6 

VU-BESLUT 

 VU beslutade den 6 december 2021 att ställa in det planerade distriktsmötet den 

16 december på grund av det rådande läget med ökad smittspridning av covid-

19. Klubbarna kommer att få information via mail istället. 

 

 Styrelsen konfirmerade beslutet. 

 

§7 

RAPPORTER 

 Inga rapporter.  

 

§8 

MÅLUPPFÖLJNING 2021 

 Måluppföljning för 2021 genomfördes. 

 

§9 

BUDGET OCH VERKSAMHETSMÅL 2022 

Budget och verksamhetsmål för 2022 gicks igenom. Styrelsen uppdrog VU att 

färdigställa budgetförslaget. 

 

§10 

INRIKTNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2023 

 Inriktning för verksamhetsåret 2023 kommer att ses över senare under januari. 

 

§11 

HÅLLBARHETENS ÅR 

 Styrelsen diskuterade möjligheter att ansöka om projektmedel enligt 

”Hållbarhetens år”, första ansökan ska vara inne senast den 28 februari. Inget 

aktuellt projekt finns att söka pengar för men styrelsen kommer att aktualisera 

frågan om möjligt längre fram. 
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§12 

BESLUT FÖRTJÄNSTTECKEN 

 Sju ansökningar om förtjänsttecken har inkommit från lokalklubbarna.  

 

 Styrelsen beslutade att tillstyrka fyra av ansökningarna. Tre ansökningar 

avslogs då motivering saknades. Distriktet skickar in en ansökan för egen 

funktionär. Nina skickar in de tillstyrkta ansökningarna innan den 15 januari. 

 

§13 

SBK DALADISTRIKTETS MEDALJ 

 Styrelsen diskuterade möjligheter att införa ett sätt utöver förtjänsttecken att 

visa sin uppskattning till personer som under lång tid gjort ett förtjänstfullt 

arbete för distriktet.  

 

 Styrelsen beslutade att instifta “SBK Daladistriktets medalj för långvarigt och 

uppskattat arbete”. Medaljen kan tilldelas person som långvarigt (minst tio år) 

på ett förtjänstfullt sätt har medverkat till att Daladistriktets verksamhet har 

gagnats. Medaljen utdelas i samband med Daladistriktets årsmöte, som mest kan 

en medalj utdelas per år. Distriktsstyrelsen utser medaljör senast den 31 januari 

innevarande år. 

 

§14 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 20 mars kl. 15:00.  

 

Styrelsen beslutade att hålla mötet digitalt via Zoom, då det råder osäkerhet 

kring smittspridning av covid-19. Dagordning blir enligt stadgarna, och Anna-

Karin Norlander anmäls som mötessekreterare. Gåvor blir i form av bidrag till 

Hundstallet, kassör Lasse Holm ordnar med det. 

 

Årets eldsjäl kommer att utses även i år. Nominering sker fram till den 28 

februari och pristagaren tillkännages i samband med årsmötet.  

 

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrad avgift för 2023.  

  

 Styrelsen beslutade vem som ska tilldelas SBK Daladistriktets medalj 2022. 

 

§15 

LOKALKLUBBSKONFERENS 

 Lokalklubbskonferens hade preliminärt planerats att hållas samma dag som 

årsmötet.  

 

 Styrelsen beslutade att konferensen inte kommer att bli av på grund av den 

rådande pandemin och på grund av att årsmötet hålls digitalt. 

 

§16 

ORGANISATIONSÖVERSYN 

 Det finns behov av att se över distriktets organisation, bland annat gällande 

sammankallandes roll. Styrelsen kommer att diskutera detta vidare i samband 

med arbetsdag i maj. 
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§17 

KLUBBARNAS ÅRSMÖTEN 

 Styrelsen beslutade att följande personer representerar distriktet vid respektive 

årsmöte: 

 

 Avesta BK  220213  Cecilia Borgljung 

 Borlänge BK  220219 Jörgen Thorsell 

 Falu BK  220220 Anna-Karin Norlander 

 Gagnef-Floda BK  220222 Anna-Karin Norlander  

 Hedemora-Säter BK 220227 Nina Christoffersson 

 Ludvika BK  220219 Roland Hellberg 

 Malung-Sälens BK 220216 Nina Christoffersson 

 Mora BK  220215 Nina Christoffersson 

 Nedansiljans BK  220221 Jörgen Thorsell 

 Särna-Idre BK  220216 Lars Holm 

 

§18 

DIGITAL BROSCHYR 

 Den digitala broschyren som var aktuell under förra året har återaktualiserats då 

distributören hittat annonsörer. Cecilia Borgljung kommer att delta i möte om 

innehåll.  

 

§19 

UPPDRAGSLISTA 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§20 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

 

§21 

NÄSTA MÖTE 

 Årsmöte den 20 mars kl. 15:00 digitalt via Zoom. 

 Kortare styrelsemöte den 7 mars kl. 19:00 digitalt via Zoom. 

 

§22 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 

17:01.  

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 



SBK Daladistriktet 

Styrelseprotokoll nr. 1 

2022-01-09 

 

5/5 

 

 

Justeras: 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Nina Christoffersson, ordförande Jörgen Thorsell, justerare 

 

 
 
 


