
Protokoll 5 år 2016 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 

2016-10-13 kl 18:30 vid Falu BK. 

 

 Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Nina Christoffersson, 

Irene Wellert, Cecilia Otterberg, Tore Karlsson, Jörgen Thorsell 

och Maggan Carlson. 

Daladistriktet  

 Tjänstgörande suppleanter: 

 

 Närvarande suppleanter: Maggan Carlson. 

 

 Ej närvarande: Ninni Ollén och Mikael Palm. 

 

§66 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Anders Östling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

§67 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§68 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Jörgen Thorsell som protokolljusterare. 

 

§69 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll godkändes.  

 

§70 

RAPPORTER 

 RUS: Sune Halvarsson informerar via sms att han och Ann-Kristin Norberg åker på 

RAS/RUS-konferensen i november. Det har kommit frågor om utbildning av 

figuranter. Ännu planeras ingen utbildning för figuranter, men däremot måste det nog 

göras en utbildning av testledare om det finns lämpliga kandidater. 

 

Polishunds-SM: Tore Karlsson informerar att polishunds-SM är genomfört och det 

blev ett lyckat arrangemang. Polisen var nöjda. 

 

Tjänstehund patrull: Jörgen Thorsell informerar att det är kurschefshelg 26-27/11 och 

Hasse Fredriksson åker på den. Det är distriktshelg för tjänstehundsansvariga i 

november som Jörgen Thorsell åker på. Kurs startar i april 2017 och hålls av Hasse 

Fredriksson. Ett till ekipage i distriktet har blivit godkänt och ett ekipage blev inte 

godkänt. Ett ytterligare ekipage gör certprov i helgen i Eksjö. 

 

 Räddning: Maggan Carlson informerar att den 1-4/9 åker instruktörer från Dalarna till 

Danmark. 15-18 september är det ruinläger för norska lavinhundar. Det har varit 

Mission Rediness Test, men ingen från distriktet är med. Nästa vecka kommer fem 

personer från Sverige att åka till Polen. 11-13/11 är det internationellt 

funktionskontroll-läger. Det är kompetensutveckling i Stockholm 3-4/12. 

 

HUS: Nina Christoffersson informerar att nästa helg är det vidareutbildning för 

instruktörer i belöningsträning i Falun. Helgen därefter är det distriktskonferens och  

Nina Christoffersson åker. Det är en kulträff - träff för HUS-ansvariga i lokalklubbarna 

den 20/11. Nina Christoffersson har gjord sista grundmodulen för lärare, efter några 

projektarbeten ska hon hålla en grundmodul för klubbarna. 

 



Tävling: Nina Christoffersson informerar att det är domar- och tävlingsledarkonferens 

29/10 i Borlänge. 

 

Ekonomi: Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget.  

 

Ordförande: Anders Östling informerar att Janna Nordin har kontaktat honom om 

uppföljning av ordförande om läge 100 000 medlemmar. 6:e november är det 

dialogmöte för distriktsordförande och förbundsstyrelsen.  

 

Det har gjorts flera skrivelser om SKK:s behandling av SBK.  

 

Agility-starter kommer att bli momspliktiga, Irene Wellert utreder vad det kommer att 

innebära för lokalklubbarna. Det är en fråga som bör tas upp på mötet med 

förbundsstyrelsen den 6:e november.  

 

Anders Östling och Nina Christoffersson åker på informationsmötet om SKK den 19:e 

november enligt inbjudan från SKK om organisationsutredningen. 

 
 

§71 

MÅLUPPFÖLJNING 

 Uppföljning mål för 2016 genomfördes.  
 

§72 

SKRIVELSER 

- Therese Palm , som är projektledare för assistanshund, har skickat information om 

assistanshundar samt önskar återkoppling om när hon kan komma och informera. Lena 

Lindberg meddelar Therese Palm om att hon är välkommen på lokalklubbskonferensen 

i mars. 

- Skrivelse om MT av SBK Västra. 

- Skrivelse om SKK:s MT-beslut från Kelpie-klubben 

- Kallelse informationsträff kring SKK:s organisationsutredning den 19:e november. 

- Information om förbundsstyrelsens beslut 7:e oktober gällande testverksamhet för nya 

MT. Lena Lindberg skickar informationen till Sune Halvarsson och Ann-Kristin 

Norberg så att de gör inventeringen innan RAS/RUS-konferensen.  

 

§73 

DISTRIKTSMÖTENAS FRAMTID 

 Mötet enas om att vi har grupparbete vid lokalklubbskonferensen om vad 

lokalklubbarna önskar att rapporteringen på distriktsmötena ska innehålla.  

 

§74 

INFÖR DECEMBER-MÖTET 

Nina Christoffersson och Maggan Carlson samordnar ett grupparbete utifrån den mall 

som gjorts inom SBK:s utvecklingsprojekt.  

 

§75 

ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN 

- De som ska besöka lokalklubbarna enligt föregående styrelsemöte stöter på de klubbar 

som önskar besök om datum. Avesta BK önskar få besök efter sitt årsmöte. 

- Cecilia Otterberg ser över möjlig teknik att använda på distriktsmötena så att de 

långväga klubbarna har lättare att delta. 

  

§76 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Det har inkommit fråga om stoppdatum för ansökan förtjänsttecken. Lena Lindberg 

skickar ut till lokalklubbarna om att distriktet önskar de föreslagna förtjänsttecknen 



senast tre dagar innan stoppdatum för tjänstehund och tre dagar före budgetmötet för 

SBK:s förtjänsttecken.  

  

  

§77 

ÅRETS MÖTEN 

 Årets möten  

  

 Styrelsemöte:  24 november kl 18:30 per telefon.  

  8 januari budgetmöte kl 15:00 vid Falu BK. 

   

 Distriktsmöten:  14 december kl 19:00 vid Borlänge BK. Fokus ökat medlemsantal. 

 

Lokalklubbskonferens 19/3 9:00-?. Information om assistanshund, 

distriktsmötenas roll mm. Program diskuteras på nästa 

styrelsemöte. Klubbar får betala för anmälda deltagare som inte 

kommer. Irene Wellert ordnar lokalbokning. Lena Lindberg och 

Irene Wellert gör inbjudan. 

 

 Årsmöte 19/3 kl 15:00 efter lokalklubbskonferensen. 

 

     

§78 

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT 

- Anders Östling och Nina Christoffersson åker på informationsmötet om SKK den 19:e 

november enligt inbjudan från SKK om organisationsutredningen. 

- Lena Lindberg meddelar Therese Palm om att hon är välkommen på 

lokalklubbskonferensen i mars. 

- Information om förbundsstyrelsens beslut 7:e oktober gällande testverksamhet för nya 

MT. Lena Lindberg skickar informationen till Sune Halvarsson och Ann-Kristin 

Norberg så att de gör inventeringen innan RAS/RUS-konferensen.  

- De som ska besöka lokalklubbarna enligt föregående styrelsemöte stöter på de klubbar 

som önskar besök om datum. 

- Cecilia Otterberg ser över möjlig teknik att använda på distriktsmötena så att de 

långväga klubbarna har lättare att delta.  

- Lokalklubbskonferens och årsmöte 19/3. Program lokalklubbskonferens diskuteras på 

nästa styrelsemöte. Klubbar får betala för anmälda deltagare som inte kommer. Irene 

Wellert ordnar lokalbokning. Lena Lindberg och Irene Wellert gör inbjudan. 
 

§79 

MÖTETS AVSLUTNING 

 Anders Östling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20:58.  

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

  

____________________________________ ___________________________________ 

Lena Lindberg, sekreterare Anders Östling, ordförande 

 

 

 

 

____________________________________  

Jörgen Thorsell, justerare 


