
Protokoll 5 år 2016 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 

2016-08-25 kl 18:30 vid Falu BK. 

 

 Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Nina Christoffersson, 

Irene Wellert, Cecilia Otterberg, Tore Karlsson, Curt Sjödén, Sune 

Halvarsson. Jörgen Thorsell och Maggan Carlson deltar fr o m 

§54. 

Daladistriktet  

 Tjänstgörande suppleanter: 

 

 Närvarande suppleanter: Maggan Carlson. 

 

 Ej närvarande: Ninni Ollén, Mikael Palm, Thomas Enbäck, Ann-

Kristin Norberg, Lena Dyrsmeds, Katrin Thors.  

 

§52 

MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordförande Anders Östling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

§53 

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§54 

VAL AV JUSTERARE 

 Mötet utsåg Nina Christoffersson som protokolljusterare. 

 

§55 

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

 Föregående protokoll godkändes. Möjligheten att via digital lösning kunna deltaga på 

möten utreds vidare med Mikael Palm. 

 

§56 

RAPPORTER 

Tävlingssektorn: Curt Sjödén informerar att de sju som håller på att utbildas till 

tävlingssekreterare har genomfört det teoretiska provet. Alla klarade det. Nu återstår 

det praktiska slutprovet som planeras den 7/9, sex st kan deltaga då och en får göra det 

någon annan dag. DM har genomförts med nytt vandringspris, Staffan Ståhl blev 

distriktsmästare. Lydnadskonferens som genomförs av SBK centralt är den 24-25/9, 

Lars-Göran Gustafsson och Stefan Ollars åker som domare samt Nina Christoffersson 

åker som tävlingsledare. Konferens skydd för figuranter och tävlingsledare är den 

16/10. Övriga konferenser inför nya lydnadsregler planeras i distriktet fr o m mitten av 

oktober och framåt. 

 

 Tjänstehund patrull: Jörgen Thorsell informerar att DM i patrull har genomförts, där 

Carolin From med Spajk blev 1:a och Jörgen Thorsell med Viska blev 2:a. Det 

genomfördes i två omgångar på grund av otydliga regler angående domarbehörighet. 

Dalarna representerades på försvarsmaktsmästerskapet av Carolin From med Spajk och 

Mikaela Eriksson med Viska. Informationsträff för nya har genomförts i Nedansiljan. I 

Ludvika är det information både idag den 25/8 och imorgon den 26/8. Kurs startar 

våren 2017 i Ludvika, istället för den som var planerad under hösten. Försvarsmakten 

är informerad om detta. 

 

 Räddning: Maggan Carlson informerar att det var internationellt läger i Frankrike där 

två svenskar deltog (Maggan Carlson var en av dem). Nästa helg deltar tre från Sverige 

som instruktörer i Danmark. Sverige har även fått inbjudan från Polen.  

 



 RUS: Sune Halvarsson informerar att det har varit utbildning av nya figuranter i 

Borlänge. Besiktning banor ligger efter på grund av sjukdom, men kommer att tas 

omhand. Kongressens beslut om förändring MT är inte godkänt av SKK ännu. Större 

rasklubbar har inbjudits till konferens av SKK. Enkät har skickats ut till 57 domare, 54 

har svarat. Beslut kommer att fattas på SKK:s möte i centralstyrelsen den 8/9.  

 

 Ann-Kristin Norberg informerar via mail att hon vill påminna om ansökan utställningar 

2019 ska in till SBK senast 30/10 2016.  

 

HUS: Nina Christoffersson har inget att informera.  

 

Polishunds-SM: Tore Karlsson informerar att det nu är möte en gång i veckan inför 

polishunds-SM den 8-10/9 (där Borlänge BK och Falu BK håller i arrangemanget) och 

förberedelserna är enligt plan. Antal deltagare har sjunkit något.  

 

Ekonomi: Irene Wellert informerar om det ekonomiska läget. Dalarnas 

folkrörelsearkiv har stort underskott på -260 tkr, så de har fakturerat tilläggsavgifter till 

alla medlemmar, för SBK Dalarna är det 425 kr. Kostnaden kommer i framtiden att 

vara högre än tidigare.  

 

I resultatet som redovisas för distriktet är kostnaderna rätt, men faktureringar återstår. 

En uppmaning till sektorer att hålla sina budgetar.  

 

 Ordförande: Anders Östling informerar att det bokade dialogmötet med 

förbundsstyrelse blev inställt. Det är möte planerat inför varje FS-möte. Information 

om 100 000 medlemmar ligger på hemsidan. 
 

§57 

MÅLUPPFÖLJNING 

 Uppföljning mål för 2016 genomfördes. Irene Wellert kollar medlemsantal inför 

distriktsmötet. 
 

§58 

SKRIVELSER 

- Utskick årshjul och mallar mål från SBK Centralt ifrån organisationskonferensen. 

- Information om inbjudan till möte om MT från SKK där SBK valde att inte deltaga. 

- Information från utskottet Avel och hälsa. 

- Enkät från SBK om en organisation om framtida 100 000 medlemmar som Anders 

Östling ska besvara. 

 

§59 

HANTERING FRÅGOR OCH ARBETE FRÅN LOKALKLUBBSKONFERENSEN 

Önskemål arbetsgrupp inför 100 000 medlemmar år 2018 uppkom vid 

lokalklubbskonferensen och vid det senaste distriktsmötet. Arbetsgrupp kanske inte är 

det bästa då det begränsar till färre som genomför. Mötet föreslår följande till nästa 

distriktsmöte: 

 

- Uppmuntra alla lokalklubbar till att bli en utvecklingsklubb för att få stöd. Vi visa vad 

de kan få. 

 

- Distriktsmötet i december har fokus på ökat medlemsantal. De klubbar som redan har 

gjort material skickar in det. Material från tidigare workshops används. Nina 

Christoffersson och Maggan Carlson har hand om förberedelserna inför mötet. 

 

§60 

INNEHÅLL HEMSIDAN 

 Kursinbjudningar (även in i centrala kalendern). Länk till polishunds-SM, protokoll ett 

år tillbaka. Alla sektorer och ansvariga skickar in till Cecilia Otterberg. 



 

§61 

ARBETSFÖRDELNING I STYRELSEN 

 Besök på klubbar har genomförts på Mora BK, Nedansiljans BK och Ludvika BK. 

 Följande klubbar som planeras besökas under år 2016 är: 

- Borlänge BK  Anders Östling och Irene Wellert 

- Hedemora-Säter BK Lena Lindberg och Maggan Carlson 

- Avesta BK  Nina Christoffersson och Cecilia Otterberg 

 På nästa distriktsmöte kontaktas respektive klubbar om lämpliga datum. 

 Irene Wellert kontaktar Särna-Idre BK om läget. 

  

§62 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor. 

  

§63 

ÅRETS MÖTEN 

 Årets möten  

  

 Styrelsemöte:  13 oktober kl 18:30 vid Falu BK. Tore bokar, Nina ordnar fika. 

  24 november kl 18:30 per telefon.  

  8 januari budgetmöte kl 15:00 vid Falu BK. 

   

 Distriktsmöten:  13 september kl 19:00 vid Borlänge BK. Beslut reseersättningar. 

Push inför decembermöte. Klubbarnas material skickas in under 

september månad.  

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

     

§64 

FASTSTÄLLANDE AV BESLUT 

- Möjligheten att via digital lösning kunna deltaga på möten utreds vidare med Mikael 

Palm. 

- Irene Wellert kollar medlemsantal inför distriktsmötet. 

- Distriktsmötet i december har fokus på ökat medlemsantal. De klubbar som redan har 

gjort material skickar in det. Material från tidigare workshops används. Nina 

Christoffersson och Maggan Carlson har hand om förberedelserna inför mötet. 

- Uppdatering hemsidan, material från sektorer och protokoll från sekreteraren. 

- Kontakt med de klubbar som ska besökas vid nästa distriktsmöte enligt 

arbetsfördelningen styrelsen. 
 

§65 

MÖTETS AVSLUTNING 

 Anders Östling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20:37.  

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

  

____________________________________ ___________________________________ 

Lena Lindberg, sekreterare Anders Östling, ordförande 

 

 

 

 

____________________________________  

Nina Christoffersson, justerare 


