
Styrelseprotokoll 2 år 2017 fört vid SBK Daladistriktets 

styrelsemöte 2017-05-01 kl 13:45 vid Nedansiljans BK. 

 

 Närvarande: Nina Christoffersson, Lena Lindberg, Irene Wellert, 

Mikael Brandfors, Jörgen Thorsell, Ann-Louise Forsman, Annika 

Jonsson fram till kl 14:30.  

Daladistriktet  

 Tjänstgörande suppleanter: Annika Jonsson fram till kl 14:30. 

 

 Närvarande suppleanter: Annika Jonsson fram till kl 14:30. 

 

 Ej närvarande: Tore Karlsson, Maggan Carlson, Kim Törnblom. 

 
14 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Nina Christoffersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

15 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes efter tillagd punkt ”Beslut kursavgifter och 

anmälningsavgifter 2017”.  
 

16 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Mikael Brandfors som protokolljusterare. 

17 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll från den 19:e mars godkändes. 

 

18 

RAPPORTER 

 Ekonomirapport: Irene Wellert rapporterar om det ekonomiska läget. 
  

19 

SKRIVELSER 

 Kongresshandlingar. 

 

Distriktsindelade funktionärer i SBK Tävling från Tävlingsavdelningen SBK. 

Tävlingssektorn hanterar det. 
 

20 

VU-BESLUT 

 Inga VU-beslut har tagits sedan tidigare möte. 
 

21 

INFÖR KONGRESSEN 

 Kongresshandlingarna presenteras på distriktsmötet den 9:e maj.  

 

 Valberedningens förslag gicks igenom. 

 

 FS förslag 1: Avgiftsökning. 

 FS förslag 2: Kortare protokoll.  

 FS förslag 3: Logotype. 
  

 Motion nr 1: Kongress vartannat år. Föreslås avslås enligt FS. 

Motion nr 2: Analys av lokalklubbarnas behov av förbundsstyrelsens stöd för 

utveckling av verksamheten. 

Motion 3: Specialsök som tävlingsform. 



 
   

22 

INFORMATION PÅ HEMSIDA OCH MAILADRESSER 

 Mikael Brandfors gör förslag på ny hemsida. Mailadresser skapas utifrån roller i 

styrelsen samt sektoradresser.  

  

23 

STYRELSEKONFERENS 

 Mötet beslutar att genomföra en styrelsekonferens för ordförande, sekreterare och 

kassörer, förslag 8/10. 

 

24 

ARBETSGRUPP 100 ÅR 

 År 2018 fyller SBK 100 år. En arbetsgrupp behöver startas. Frågan lyfts på nästa 

distriktsmöte om deltagare från varje lokalklubb. Annika Jonsson föreslås från 

styrelsen. 

 

25 

RIKTLINJE HUR AVTACKA OCH NÄR PREMIERAS 

 Mötet beslutar att avtackningar och premieringar ska göras vid följande tillfällen: 

- Avslut styrelse. 

- Sektorsammankallande mer än 5 år, förtjänsttecken i första hand och något av ringa 

värde i andra hand.  

- Pallplaceringar SM. 

 

26 

BESLUT KURSAVGIFTER OCH ANMÄLNINGSAVGIFTER 2017 

 Inget beslut på detta möte. Kurs- och anmälningsavgifter behöver ses över och 

uppdateras. Frågan återremitteras, yttrande från berörda sektorer kommer att begäras in 

inför nästa styrelsemöte 

 

27 

BINDANDE ANMÄLNINGAR 

 Det finns ett tidigare beslut om bindande anmälningar till distriktets aktiviteter som 

behöver justeras till att: 

 

 Bindande anmälan gäller vid distriktets avgiftsbelagda aktiviteter. 

Avanmälan utan debitering kan göras senast 10 dagar innan kurs/aktivitet startar om 

särskilda skäl finns. Vid avanmälan senast 24 timmar innan kurs/aktivitet debiteras 

50% av avgiften. Vid senare avanmälan debiteras full avgift. 

I övrigt kan avanmälan alltid göras innan anmälningstiden slut utan debitering. 

 

 Mötet beslutar att det tidigare beslutet ersätts med ovan. 

 

28 

INSTRUKTÖRSUTBILDNING SPECIALSÖK 

 HUS vill ta in en specialsökslärare för utbildning specialsöksinstruktörer. Kostnader för 

utbildningen kommer att överstiga budget, vilket innebär att även deltagaravgiften bör 

höjas, D-HUS önskar styrelsens yttrande över detta. Styrelsen ställer sig positiva till 

utbildningen och rekommenderar HUS-sektorn att de tar en avgift på 7 500 per elev. 

 

29 

ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN 

 Lena Lindberg skickar ut tidigare arbetsfördelning så tas den upp till diskussion vid 

nästa styrelsemöte. 

 



 

30 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

 

31 

ÅRETS MÖTEN 

 Årets möten  

  

 Styrelsemöte:  31:a maj kl 18:00 vid Falu BK. 

  15:e juni  

  8:e augusti 

  12:e oktober 

  22:a november 

   

 Distriktsmöten:  9:e maj kl 19:00 vid Borlänge BK. 

  31:a maj kl 19:00 vid Falu BK. 

  20:e september kl 19:00 vid Borlänge BK. 

  12:e december kl 19:00 vid Borlänge BK. 

  

32 

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT 

- Mikael Brandfors gör förslag på ny hemsida. Mailadresser skapas 

utifrån roller i styrelsen samt sektoradresser.  

 

- Mötet beslutar att genomföra en styrelsekonferens för ordförande, 

sekreterare och kassörer, förslag 8/10. 

 

- Mötet beslutar att avtackningar och premieringar ska göras vid 

följande tillfällen: 

 Avslut styrelse. 

 Sektorsammankallande mer än 5 år, förtjänsttecken i första 

hand och något av ringa värde i andra hand.  

 Pallplaceringar SM. 

 

- Bindande anmälan gäller vid distriktets avgiftsbelagda aktiviteter. 

Avanmälan utan debitering kan göras senast 10 dagar innan kurs/aktivitet 

startar om särskilda skäl finns. Vid avanmälan senast 24 timmar innan 

kurs/aktivitet debiteras 50% av avgiften. Vid senare avanmälan debiteras 

full avgift. I övrigt kan avanmälan alltid göras innan anmälningstiden slut 

utan debitering. 

 

- HUS vill ta in en specialsökslärare för utbildning 

specialsöksinstruktörer. Kostnader för utbildningen kommer att överstiga 

budget, vilket innebär att även deltagaravgiften bör höjas, D-HUS önskar 

styrelsens yttrande över detta. Styrelsen ställer sig positiva till utbildningen 

och rekommenderar HUS-sektorn att de tar en avgift på 7 500 per elev.  

 
 

33 

MÖTETS AVSLUTANDE 

 Nina Christoffersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 16:00.  

 

 

 

 

 



 

 Vid protokollet dag som ovan 

 

 

  

____________________________________ ___________________________________ 

Lena Lindberg, sekreterare Nina Christoffersson, ordförande 

 

 

 

 

____________________________________  

Mikael Brandfors, justerare  


