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Styrelseprotokoll nr. 2 år 2022 

fört vid SBK Daladistriktets digitala styrelsemöte  

2022-03-07 kl. 19:00 via Zoom 

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lasse Holm, 

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

Jonsson, Kristina Jugas 

  

 Tjänstgörande suppleant: Annika Jonsson 

 

 Ej närvarande: Lena Leo, Per-Inge Ekström 

 

 

§23 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

§24 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§25 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Roland Hellberg till protokolljusterare. 

 

§26 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 9 januari godkändes och lades till handlingarna. 

 

§27 

SKRIVELSER 

- 220114 från SKK:s Disciplinnämnd. Inget ärende gällde person bosatt i 

distriktet och skrivelsen lämnas utan åtgärd. 

 

- 220115 från SBK, utvärdering av SM i bruks 2021. Utvärderingen har 

vidarebefordrats till SM-gruppen. 

 

- 220118 från SBK, inbjudan till konferens för rallylydnadsdomare den 8-9 

oktober. Inbjudan har vidarebefordrats till utskottet för prov och tävling och 

anmälan har gjorts.  
 

- 220126 och 220222 från SBK, information om rutiner för licenshantering 

för skydd. Skrivelserna har vidarebefordats till utskottet för prov och tävling 

och information om distriktets licenshantering har publicerats på hemsidan. 

 

- 220127 från SBK, remiss om framtida SM-arrangemang. Remissen utgår 

från rapporten som projektgruppen för SM-arrangemang har tagit fram, och 

remissvar ska vara inne senast den 27 april. Remissen skickas till utskottet 

för prov och tävling för behandling innan den tas upp i styrelsen.  
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- 220201 från SBK, kallelse till årets kongress som hålls på Arlanda den 7-8 

maj. Dalarna kommer att representeras av Nina Christoffersson och Kristina 

Jugas. Kongressen kommer att föregås av två digitala diskussionsforum den 

12 och 19 april, Nina deltar från distriktet. 

 

- 220202 från SBK, remiss för meriteringsregler för barmarksdrag. Remissen 

har vidarebefordrats till utskottet för prov och tävling samt till 

lokalklubbarna. Remissvar ska vara SBK tillhanda senast den 20 mars. 

 

- 220205 från SBK, återkoppling av tidigare genomförd pulsmätning i 

organisationen. Lämnas utan åtgärd.  

 

- 220210 från SBK, inbjudan till mentalbeskrivarutbildning. Skrivelsen har 

vidarebefordrats till utskottet för avel och hälsa. 

 

- 220211 från SBK, inbjudan att ansöka om arrangemang av SM i bruks, IGP 

och mondioring 2023. Lämnas utan åtgärd. 

 

- 220214 från SBK, inbjudan till utbildning för CUA den 2-3 april. Inbjudan 

har vidarebefordrats till utskottet för avel och hälsa.  

 

- 220215 från SBK, nyheter om utställningar. Uppdateringar kring avgifter 

samt rasen VEO. Har vidarebefordrats till lokalklubbarna och till utskottet 

för avel och hälsa. 

 

- 220228 från SKK, ställningstagande kring kriget i Ukraina. Lämnas utan 

åtgärd. 
 

§28 

VU-BESLUT 

 VU beslutade den 19 januari att fastställa förslag till budget och rambudget för 

2023, samt att distriktets protokoll fortsättningsvis kommer att signeras digitalt.  

 

 VU beslutade den 7 februari att tacka ja till SBK:s erbjudande om att förlänga 

Zoom-licensen ett år.  

 

 Styrelsen konfirmerade besluten. 

 

§29 

RAPPORTER 

 Utskottet för hundägarutbildning 

 I maj kommer examinationer att genomföras på instruktörsutbildningen.   

 

 Utskottet för prov och tävling 

Arbetet med domarlistan fortgår och den kommer snart att skickas ut till 

klubbarna. 

 

 Utskottet för samhällsnytta  

 En patrullhundskurs kommer att starta inom kort med nio deltagare.  
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 Kassör 

 I kassan just nu finns 283 861:-.  

 

§30 

INFÖR ÅRSMÖTET 

Nina har skickat ut årsmöteshandlingarna till mötesordförande Barbro Olsson. 

Presenterna till årets eldsjäl och distriktets medalj är färdiga. Anna-Karin 

skickar ut påminnelse till de som inte anmält sig.  

 

§31 

ÅRETS ELDSJÄL 2021 

Flera mycket fina nomineringar har kommit in till årets eldsjäl 2021.  

 

Styrelsen beslutade vem som kommer att tilldelas utmärkelsen i samband med 

årsmötet. 

 

§32 

STYRELSEUTVECKLING 

 Styrelsen uppdrog vid senaste mötet till Nina Christoffersson och Anna-Karin 

Norlander att ta fram ett beslutsunderlag till egen utveckling av 

distriktsstyrelsen. Förslaget innebär att styrelsen träffas under en heldag för 

diskussioner ledda av person från annan del av SBK i syfte att öka kunskap och 

samsyn samt skapa en stabil plattform för vidare styrelsearbete. Lokal är 

Studiefrämjandet i Falun och kostnader blir mat och fika för elva personer.  

 

 Styrelsen beslutade att genomföra dagen enligt ovanstående förslag, preliminärt 

datum är den 30 april.  

 

§33 

UPPDRAGSLISTA 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§34 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

 

§35 

NÄSTA MÖTE 

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

 Konstituerande styrelsemöte den 7 april kl. 19:00 digitalt via Zoom. 

 

§36 

MÖTETS AVSLUTANDE 

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

20:19.  
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Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras digitalt av mötesordförande Nina Christoffersson och justerare Roland Hellberg, se 

bilaga 1 och 2.  
 
 
 


