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Styrelseprotokoll nr. 6 år 2022 

fört vid SBK Daladistriktets konstituerande styrelsemöte  

2022-10-06 kl. 19:00 via Zoom  

 
 Närvarande: Nina Christoffersson, Roland Hellberg, Lars Holm, 

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

Leo, Annika Jonsson  

 

 Ej närvarande: Kristina Jugas, Karin Ljudén  

 

§77 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat.  

 

§78 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§79 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Roland Hellberg till protokolljusterare. 

 

§80 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Protokoll från styrelsemöte den 9 augusti godkändes och lades till handlingarna.  

 

§81 

SKRIVELSER 

 220909, inbjudan till RAS/RUS-konferens i Linköping 26-27 november.  

 

 220828, information om revideringen av MT. Informationen har skickats ut till 

klubbarna.  

 

 221005, från den centrala valberedningen med information om deras arbete. De 

önskar att distriktet ska fylla i en enkät med synpunkter senast den 5 december, 

Nina och Roland ansvarar för att den skickas in. Skrivelsen har skickats ut till 

lokalklubbarna för kännedom.  

 

§82 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut har fattats sedan förra mötet. 

 

§83 

RAPPORTER 

 Prov och tävling.  

 Utskottsgrupperna lydnad och bruks hade möte med lokalklubbarna igår där de 

gick igenom tävlingsplanerna för 2023. Ett förslag på tävlingsplanering håller 

på att revideras. Distriktet har få domare i bruks och lydnad vilket skapar 

problem. Den 6 november kommer två aspiranter att göra det praktiska provet 

för att bli lydnadsdomare.  

 



SBK Daladistriktet 

Styrelseprotokoll nr. 6 

2022-10-06 

2/3 

 

 Avel och hälsa 

 Styrelsen beslutade att till RAS/RUS-konferensen, utöver distriktets ordinarie 

representant, erbjuda plats till ytterligare en person. Kostnaden för den personen 

blir 2 500:- plus resa.  

 

 Samhällsnytta.  

 Patrullhundskursen har haft behörighetsprov och samtliga fem ekipage blev 

godkända. En sök- och miljökurs med start i november som är förberedande för 

räddningshundskurs har många anmälda.  

 

 Kassör.  

 Resultatet just nu är +131 000:-.   

 

§84 

UTSKOTT – UPPFÖLJNING OCH BESLUT 

 Utskottet för prov och tävling behöver en ny sammankallande.  

 

 Styrelsen beslutade att Anders Östling och Cecilia Borgljung gemensamt blir 

nya sammankallande för utskottet för prov och tävling.  

 

 Utskottet för hundägarutbildning behöver en ny sammankallande. Styrelsen tar 

kontakt med möjliga kandidater.  

 

 I utskottet för samhällsnytta skulle det behövas någon mer till utskottsgrupp 

räddning.  

 

 I utskottet för avel och hälsa behövs fler deltagare till utskottsgrupp mental.  
 

§85 

SM 

 

a) Uppföljning 

 SM i bruks, IGP och mondioring har genomförts efter lång tids planering och 

hårt arbete av många funktionärer. En utvärdering kommer att komma från 

SBK, och vi behöver även göra en intern utvärdering. Överskottet från SM 

kommer att återinvesteras i verksamheten.  

 

b) Resultat 

Resultatet för SM gicks igenom. Alla fakturor har inte kommit in ännu, men 

resultatet kommer att sluta med ett överskott.  

 

c) Överblivet material 

Det finns apporter kvar och lokalklubbarna kommer att erbjudas att köpa dem. 

Uppletandeföremålen kommer att skänkas till klubbarna.  

 

§86  

DISTRIKTSMÖTET 

 Höstens distriktsmöte utgår, och årets sista distriktsmöte blir den 1 december kl. 

18:30 på Borlänge BK.  
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§87 

BUDGETMÖTE OCH ÅRSMÖTE 

 Budgetmöte planeras till den 14 januari. 

 

 Årsmötet planeras till den 12 mars. 

 

§88 

UPPDRAGSLISTAN 

 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

§89 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

 

§90 

NÄSTA MÖTE  

 Styrelsemöte den 1 november kl. 19:00 i Falun, Studiefrämjandet 

 Distriktsmöte den 1 december kl. 18:30 i Borlänge 

 

§91 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  

 kl. 20:52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

  

____________________________________  

Anna-Karin Norlander, sekreterare  

 

 

 

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

bilaga 1 och 2.  
 
 
 
 


