
 

 

 

 

 

Daladistriktet  
Protokoll nr 5 fört vid SBK:s Daladistrikts 

distriktsmöte 2016-12-14 kl.19.00 i Borlänge BK:s 

klubbstuga. 

 

    Närvarande: 

    Distriktsstyrelsen 

    Sektoransvariga 

    Representanter från lokalklubbarna, se bifogad bilaga 

    Hedersmedlemmar 

 

 

     

 

 

 

 

 

§56 

MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Anders Östling hälsade alla välkomna till distriktsmötet och förklarade  

mötet öppnat. 

 

§57 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Den föredragna dagordningen godkändes efter att punkt 8 Hur utveckla den lokala klubben utgår 

och punkt 7 SKK:s organisationsutredning flyttas till efter punkt 10 Nästa möte. 

 

§58 

VAL AV JUSTERARE 

Till justerare att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Sune Halvarsson och Harriet 

Nygren. 

 

§59 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll godkändes efter justering av §49 som ska ändras till 16/10 för 

skyddskonferensen. 

 

§60 

SKRIVELSER 

Inga skrivelser har inkommit. 

 

§61 

VALBEREDNINGEN 

Maria Hurtig Sparr, som är sammankallande, meddelar lägesrapport. Valberedningen önskar 

förslag på ledamot och suppleant, senast den 31/1. 

 

 

§62 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Påminnelse om vad som behöver lämnas in till distriktets verksamhetsberättelse och uppgifter på 

valda personer efter årsmötet. Information kommer att skickas ut till klubbarna inom kort. 

 



§63 

NÄSTA MÖTE 

Den 19/3 2017 är det lokalklubbskonferens kl 9:00-14:00 och årsmöte kl 15:00 på Scandic i 

Falun. För anmälda personer som inte kommer och inte har avanmält sig kommer debitering att 

ske till klubbarna.  

 

§64 

SKK:S ORGANISATIONSUTREDNING 

Anders Östling och Nina Christoffersson redogör för vad som sades på SKK:s 

informationskonferens. Grupparbete genomfördes angående vilka konsekvenser som vi tror att det 

kommer att ha på vår verksamhet. Mötet ger distriktets styrelse i uppdrag att skriva en skrivelse 

till SBK centralt om att det ska göras en konsekvensutredning om vad det skulle innebära om 

SBK begär utträde ur SKK. Alla skriva in på SBK:s hemsida och besvarar snarast de 

frågeställningar som finns där, både som lokalklubb och enskild medlem senast 20/12. 

 

 

§65 

MÖTETS AVSLUTNING 

Ordförande Anders Östling tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet kl. 21:17. 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan: 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Lena Lindberg (sekreterare)   Anders Östling (ordförande) 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Sune Halvarsson (justerare)   Harriet Nygren (justerare)  

  


