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Styrelseprotokoll nr. 5 år 2022 

fört vid SBK Daladistriktets konstituerande styrelsemöte  

2022-08-09 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lars Holm, 

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

Jonsson, Karin Ljudén 

  

 Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson 
 

 Ej närvarande: Lena Leo, Kristina Jugas 

 

§64 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§65 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§66 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Lars Holm till protokolljusterare. 

 

§67 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte den 18 maj godkändes och lades till handlingarna.  

 

§68 

SKRIVELSER 

 Skrivelserna diskuterades i styrelsen och lämnades sedan utan åtgärd.  

 

§69 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut har fattats sedan förra mötet, men två per capsulam-beslut har 

fattats. 

 

 220605 fattade styrelsen beslut per capsulam att ordna en patrullhundstävling i 

samband med SM i bruks, IGP och mondioring. 

 

  220714 fattade styrelsen beslut per capsulam att skaffa ett Swish-nummer 

kopplat till distriktets konto, för att bland annat kunna användas i samband med 

kommande SM-arrangemang.  

 

§70 

RAPPORTER 

 Prov och tävling. Utskottet kommer att begära in tävlingar för 2023 från de 

klubbar som ännu inte skickat in sina datum. När utskottet satt ihop ett förslag 

på schema kallas lokalklubbarna till ett möte för diskussion. 

 

 



SBK Daladistriktet 

Styrelseprotokoll nr. 5 

2022-08-09 

2/3 

 

 Hundägarutbildning. Utskottet har haft ett digitalt möte med klubbarna för att 

diskutera behov av utbildning. Det behövs fortfarande fler engagerade i 

utskottet.  

 

 Samhällsnytta. Patrullhundskursen fortsätter med nio deltagare, slutprov sker i 

början av oktober och vissa av deltagarna har fler moment att färdigställa efter 

det. Det är klart med provledare och kontrollant inför slutprovet.  

 

 Kassör. Det är plus i kassan just nu.  

 

 Ordförande. Distriktsforum, diskussionsforumet för distriktens ordföranden, har 

beslutat att gruppen ska kunna utökas med en person från varje distrikt. Det kan 

vara en fast person eller olika beroende på diskussionsämnen. Nästa möte är i 

sista tisdagen i september.  

 

§71 

UPPFÖLJNING UTSKOTTSARBETE 

 Utskottet för hundägarutbildning behöver fler deltagare. Utskottet för prov och 

tävling kommer att utökas. Båda utskotten behöver ny sammankallande. 

Rekryteringsarbetet fortsätter efter SM.  
 

§72 

LÄGESKOLL SM 

 Styrgruppen träffas varje vecka och förberedelserna är intensiva. Det har funnits 

en hel del problem att lösa, bland annat drog sig matleverantören ur med kort 

varsel på grund av personalbrist. En ny leverantör har säkrats. Distriktet 

arrangerar en inofficiell specialsökstävling i samband med SM, som kommer att 

genomföras i anslutning till arenan. En patrulltävling för alla klasser arrangeras 

då SM inte gick att genomföra på grund av för få deltagare. Många arbetar hårt 

med olika uppdrag. Budgeten har i dagsläget ett svagt plusresultat tack vare 

sponsorintäkter.  

 

§73 

UPPDRAGSLISTAN 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§74 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

 

§75 

NÄSTA MÖTE  

 Styrelsemöte den 5 september kl. 19:00 i Borlänge 

 Distriktsmöte den 8 oktober kl. 15:00 i Borlänge 

 

§76 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 19:57. 
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Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

Justeras digitalt av mötesordförande Nina Christoffersson och justerare Jörgen Thorsell, se 

bilaga 1 och 2.  
 
 
 


