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Plats och tid 
 

Zoom Kl 10.00 - 11.30 

Beslutande 
 

Birgitta Hoflin,  ordförande 
Lola Södergård, kassör 
Gullevi Bergqvist.sekreterare 
Leif Hjälm, ledamot 
Anki Lindholm, ledamot 
Björn Runeborg, suppleant 
Mikael Svensson, ledamot 
Ulrica Dahlstrand, suppleant 
 

Övriga deltagare
 

 

Ej närvarande     
 

Carin Tilliander, suppleant 
 

Utses att justera Mikael Svensson 
 

 

 

 

 
Under-        Sekreterare 
Skrifter 

 
 ...................................................................................................................................................  

Lola Södergård 

Paragrafer 

1 – 18 

 

 

  

                         Ordförande 
 
 
 ...................................................................................................................................................  

Birgitta Hoflin 
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 § 1 

Mötets öppnande 
 Ordförande Birgitta Hoflin hälsar välkommen till mötet. 
 

§ 2 
Val av justerare 
Styrelsen beslutade att utse Mikael Svensson till justerare. Samtliga 
ledamöter och suppleanter är kallade. 
 

 § 3 
Fastställande av dagordning 
Föreliggande dagordning godkändes. 
    

 § 4 
Inkomna skrivelser 

• SBK Mentalbeskrivarutbildning. 

• Licenshantering, återremitering p g a felaktig handläggning. 

• Kallelse till Studiefrämjandets årsmöte 11/4. Beslutades att Leif och 
  Björn närvarar på deras årsmöte. 

• SM-remiss, bordlägger svar till nästa styrelsemöte. 

• Minimiavgift på officiella utställningar. 

• Meriteringsregler Barmarkdrag. 

• SM-2023, förfrågan har gått ut till alla distrikt. 

• Förfrågan om Distriktet skall hålla i en figurantutbildning i MH/MT. 
 

 § 5 
Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser 
 

 § 6  
Föregående mötesprotokoll samt beslutsuppföljning 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingara. 

  
 § 7 

Ekonomisk rapport samt budget 
Redovisades och godkändes. Bilaga 1 
Distriktsmedel till Tjänstehund, 35.216 kronor kommer betalas ut under 
mars månad distriktet. 
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 § 8 
 Rapporter från sektorer. 
 

HUS : Ny handledarutbildning. 
     Brukslärarutbildningen; 
           Beslut togs att Katrin Englund skall gå brukslärarutbildningen. 
 
           Valp/allmänlydnadsutbildning; 
      Anki har några intervjuer kvar att genomföra med intresserade. 
           Uppdatering av tävlings/lydnadslärare i Distriktet, Kristina Dyvefält. 
    

 RUS:   Datum är nu klara gällande Brush-up, se bilaga. 
                                 Följande Beslut har tagit gällande anmälda till Beskrivarutbildning; 
                                 Styrelsen tillstyrker Eva Werther att genomföra utbildningen.  
                                 Liza Karlsson uppfyller ej meriteringskraven för utbildningen 
                                 vilket gör att styrelsen avstyrker ansökan.  
                                 Rus-ansvarig påminner om att inlämnade dokument som skall ut på 
                                 hemsidan, Facebooksidan ej får ändras utan dokumentets ägares  
                                 samtycke. 

 
 Rally:  Inget att rapportera 
 

TJH:   Inget att rapportera 
 

 TS:     Mikael avrapporterar att Distriktets nominering av domare till SM:et är 
      Klart. 
      Katrineholm har flyttat sin Akl spårtävling. 

           Micke kollar med Catrin Englund om statuter till Distriktets vandrings- 
           priser. 

  
. NW/specialsök: Inget att rapportera. 
 
 
 § 9 
 Övriga rapporter  
 Inbjudan från SBK har inkommit gällande ett Disskutionsforum inför 
                     kommande Kongress, två datum, 12:e april och 19:e april. Intresserade  
                     anmäler sig själva. 

Organisationskonferensen är genomförd. Distriktet inväntar anteckningar 
från konferens. 
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Med anledning av att många möten sker via Zoom kom frågan upp om rutin 
kring justering/underskrifter av protokoll. Finns flera gratisappar att ta hjälp 
av. Björn skickar förslag till ett gratisprogram. Bordlägger frågan till nästa 
möte. 
Svaren på Pulsmätning FS har kommit, Birgitta vidarebefordrar svaren till 
samtliga i styrelsen. 
 
 

 § 10 
Förslag till medlemsavgift för klubbarna 2022. 
Beslut togs om att styrelsen lämnar ett förslag till årsmötet på oförändrad 
avgift, 25 kronor per medlem. 

 
 § 11 
 Meriteringsregler för barmarksdrag 

Birgitta Svensson informerar att dessa regler nu är klara. Styrelsen 
godkänner ett väl underbyggt arbete. 
  

 § 12 
 SBK-Webben 

Nya SBK-webben är nu i bruk. Membersite har ersatt medlem online.  
Beträffande funktionsadresser som ej går att koppla via den nya SBK-
webben kollar Anki och Yvonne hur möjligheten är på vår aktiva hemsida. 
Vad blir kostnaden för Distriktet att ansluta till den nya webben? Anki får i 
uppdrag att försöker få svar på detta. 
 

 
 § 13 
 Remiss framtida SM-arrangemang 
 Alla i styrelsen läser igenom remissen och lämnar sina synpunkter till nästa  
 möte. 
  
 § 14 
 Facebook-sidan 

Beslutades att Distriktets Facebooksida skall bistå alla klubbar inom 
distriktet att kunna lägga ut inbjudningar/aktiviteter och nå ut till våra 
medlemmar. Administratören läser igenom innan det läggs ut på FB. 

 
 § 15 
 Beslut/Uppdrag 

Beslutades att Åtgärdslistan skall gå ut tillsammans med dagordning. 
Åtgärdslistan uppdateras vid varje styrelsemöte. Ansvarig Anki. 
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 § 16 
 Årsmöte 
 Allt klart inför dagens årsmöte. Endast två klubbar har ej anmält sig. 
 Malin Welander, Studiefrämjandet är tillfrågad av valberedningen att leda 
 dagens årsmöte. 
 
  
 
 § 17 
 Övriga frågor 
 Fråga om mötesordning kom upp, detta tas på konstituerande möte. 
 Föreningstekningsutbildningen, datum kommer ut i god tid.  
 Efterlyser en lista på utbildade inom distriktet, Birgitta informerar att den är  
 under uppföljning. 
 
  
 § 18 
 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade närvarande för ett givande möte och avslutade mötet. 
 
 
 
   

 
 
 


