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Styrelseprotokoll nr. 3 år 2022 

fört vid SBK Daladistriktets konstituerande styrelsemöte  

2022-04-04 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lars Holm, 

Anna-Karin Norlander, Lena Leo, Cecilia Borgljung, Annika 

Jonsson, Kristina Jugas, Karin Ljudén 

  

 Tjänstgörande suppleant: Annika Jonsson 
 

 Ej närvarande: Jörgen Thorsell 

 

§37 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§38 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§39 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Roland Hellberg till protokolljusterare. 

 

§40 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte den 7 mars godkändes och lades till handlingarna.  

 

§41 

KONSTITUTION AV STYRELSE OCH ANDRA FUNKTIONER 

 Styrelsen beslutade att skjuta fram frågan om utskott och utskottsansvariga till 

nästkommande möte. 

 

§42 

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU)  

 Styrelsen beslutade att VU även fortsättningsvis ska bestå av ordförande Nina 

Christoffersson, kassör Lars Holm och sekreterare Anna-Karin Norlander. 

 

§43 

FIRMATECKNARE 

 Styrelsen beslutade att ordförande Nina Christoffersson och kassör Lars Holm 

även fortsättningsvis äger rätt att teckna firman var och en för sig. 

 

 Utöver ovanstående firmatecknare beslutade styrelsen att fortsatt delegera till 

Anders Östling att till och med 2022-08-31 teckna firman i avtal gällande SM i 

bruks, IGP, mondioring och patrull 2022. Beslutet gäller så länge Anders 

Östling är kvar på posten som SM-general. 
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§44 

SKRIVELSER 

- Från SBK 220323, Kongresshandlingar. Handlingarna har delgetts styrelsen. 

 

- Från Ludvika BK 220324, med fråga om hur man ska hantera misstanke om 

ovaccinerade hundar från Ukraina. Frågan skickas vidare till SBK centralt.  

 

- Från SBK 220331, uppdaterade riktlinjer för skyddshantering. Har 

vidarebefordrats till lokalklubbarna och publicerats på hemsidan. 

 

- Från SBK 220331, information om det nya dokumentet “Tillägg till regler 

för bruksprov”. Har vidarebefordrats till utskottet för prov och tävling samt 

till lokalklubbarna.  
 

§45 

RAPPORTER 

 Utskottet för avel och hälsa 

Sune Halvarsson har besiktigat MH-banorna. Det planeras för figurantkurser.  

 

Styrelsen beslutade att Kristina Stenhols och Maria Johansson blir nya 

deltagare i utskottsgruppen utställning. 

 

 Utskottet för hundägarutbildning 

Det är ett tillfälle kvar på instruktörsutbildningen, utöver två dagar i maj för 

examination.  

 

Utskottet för prov och tävling 

De teoretiska och utbildningsmässiga delarna av rallylydnadsdomarutbildningen 

är klara, och deltagarna ska nu ut och bakdöma. Två personer går lydnads-

domarutbildning och ska genomföra prov i slutet av april för att sedan börja 

bakdöma. Tävlingsledarutbildning i bruks pågår med Stefan Hedell som 

utbildare. Det har hållits en digital konferens om de nya lydnadsreglerna för 

klass 3, och en praktisk dag planeras senare under våren. Det finns behov av 

tävlingsledarutbildning i lydnad men det saknas i dagsläget utbildare. Domar-

listan för 2022 har publicerats.  

 

 Kassör 

 Kassör Lars Holm redogjorde för det ekonomiska läget, som är fortsatt stabilt. 

 

 SM-styrgruppen 

 Stormöte med alla biträdande tävlingsledare hölls under gårdagen. Arbetet 

ligger bra i fas och ekonomin är stabil. Styrgruppen är nu komplett i och med att 

Annika Jonsson är kommunikationsansvarig, Irene Wellert är ansvarig för 

sekretariatet och Jenny Andersson och Johanna Fredholm är ansvariga för 

ceremonier och festligheter.  

 

§46 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut fattade sedan förra styrelsemötet. 
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§47 

UPPDRAGSLISTAN 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§48 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Förfrågningar på utbildning för nya styrelser har börjat komma in, och kommer 

att bokas in efter hand. 

 

§49 

NÄSTA MÖTE OCH ÅRETS MÖTEN 

Digitalt diskussionsmöte för styrelsen planeras till den 11 april kl. 19:00, fokus 

organisationsöversyn. 

 

Utvecklingsdag för styrelsen planeras till den 30 april kl. 10.  

 

 Distriktsmöten planeras enligt följande:  

  4 maj kl. 19:00, digitalt, fokus på kongressen 

  1 juni kl. 18:00 på Borlänge BK, fokus på SM 

 

§50 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 20:34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

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

bilaga 1 och 2.  
 
 


