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Styrelseprotokoll nr. 4 år 2022 

fört vid SBK Daladistriktets konstituerande styrelsemöte  

2022-05-18 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lars Holm, 

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

Thorsell  

  

 Ej närvarande: Annika Jonsson, Kristina Jugas, Karin Ljudén 

 

 

§51 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§52 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§53 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Lars Holm till protokolljusterare. 

 

§54 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte den 4 april godkändes och lades till handlingarna.  

 

§55 

SKRIVELSER 

 Skrivelserna diskuterades i styrelsen och lämnades sedan utan åtgärd.  

 

§56 

VU-BESLUT 

 VU beslutade 220420 att till arbetsdagen den 30 april beställa catering för tio 

personer från Flokullorna. 

 

 VU beslutade 220420 när årets styrelse- och distriktsmöten ska hållas. 

 

 Styrelsen konfirmerade besluten. 

 

§57 

RAPPORTER 

 Kongressen. Distriktsforumet på lördag förmiddag innehåll mycket 

diskussioner, och alla motioner gicks igenom. Kongressen började efter lunch 

och fungerade väl, även vad gäller omröstningar. Personvalen föll ut enligt 

valberedningens förslag med stor mariginal. Motionen om distriktens roll gick 

igenom i sin helhet. En föreläsning höll av Morgan Alling om besvärliga 

personer. Det var ovanligt mycket diskussioner på kongressen, vilket upplevdes 

som positivt.  
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 Avel och hälsa. Fyra intresseanmälningar har inkommit till figurantutbildning, 

samt två som är intresserade om det arrangeras ett annat datum.  

 

 Samhällsnytta. Patrullhundskursen har startat upp med åtta deltagare varav fem 

från distriktet.  

 

 Kassör. Det finns 317 332:- i kassan just nu.  

 

§58 

UPPFÖLJNING UTSKOTTSARBETE 

 Utskotten har påbörjat arbetet med att rekrytera fler deltagare. Det behövs 

fortsatt fler till utskottsgruppen för mentalitet, utskottet för avel och hälsa 

kommer att bjuda in till en digital diskussionskväll med klubbarna. Utskottet för 

hundägarutbildning har haft ett möte för att diskutera sin organisation, man 

kommer att bjuda in till ett digitalt diskussionsmöte den 21 juni. Prov och 

tävling har haft ett möte och kommer att fortsätta sitt arbete med att rekrytera 

fler deltagare.  

 

 Styrelsen beslutade att Anders Östling blir ansvarig för utskottsgruppen bruks 

och Cecilia Borgljung blir ansvarig för utskottsgruppen lydnad.  
 

§59 

DISTRIKTSMÖTET 

 Distriktsmöte som tidigare planerats till den 1 juni flyttas för att fler ska ha 

möjlighet att delta till måndagen den 13 juni kl. 18:00 på Borlänge BK. Mat blir 

tillagad på plats. Under mötet kommer SM att diskuteras, ordinarie information 

samt sedvanligt utbyte klubbarna emellan. Utmärkelser kommer att delas ut.  

 

§60 

UPPDRAGSLISTAN 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§61 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Det har inte fungerat så väl med digital signering av protokoll. Nina arbetar 

fram en tydlig rutin och instruktion för detta.  

 

§62 

NÄSTA MÖTE  

 Distriktsmöte måndag den 13 juni kl. 18:00 

 Styrelsemöte digitalt onsdag den 15 juni kl. 19:00 

 

§63 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 20:32.  
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Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras digitalt av mötesordförande Nina Christoffersson och justerare Lars Holm, se bilaga 1 

och 2.  
 
 


