
UPPDRAG: DISTRIKTSSTYRELSE 2016! 
Redan nu är valberedningen igång för att skaka fram bästa tänkbara kandidater till distriktsstyrelse, 

som väljs av årsmötet i början av nästa år. Och vi behöver klubbarnas hjälp för att lyckas med det. 

Dessa funktioner ska väljas: 

 Ordförande (1 år) 

 Vice ordförande (1 år) 

 Två suppleanter (2 år) 

 En suppleant (1 år) 

 

Varför angår distriktets valberedning mig? 
Det är vi medlemmar som ÄR Svenska Brukshundklubben. Allt utgår från oss medlemmar, både 

möjligheter och ansvar på lokal, regional och nationell nivå. Distriktet är till för att stötta klubbarna, 

och för att vara förbindelselänk till den nationella nivån där många tunga beslut fattas. Därför angår 

valberedningens arbete dig och därför är alla medlemmar viktiga för att få fram bra folk till distriktets 

styrelse. 

Utan distrikt får vi inga domare till tävlingarna, eller instruktörer till våra kurser. Utan distriktet får vi 

ingen samordning av tävlingar eller utbildningar. Och vi hade heller inte fått SM i Bruks och IPO 2016 

– det är nämligen hela Västra distriktet som fått äran att arrangera det. 

Vi som sitter i valberedningen behöver er hjälp och era åsikter. Hur vill ni att distriktet ska arbeta 

framöver? Vad saknar ni och vad hoppas ni mer på? Allt det kan ni påverka genom att ge oss er in 

put! Vem/vilka från er klubb, eller någon annan, skulle vara bra att ha i distriktsstyrelsen? 

 

Varför finns distriktet? 
Distriktets största uppgift är att stödja lokalklubbarna men också att vara plattform för val av 

representanter till förbundsnivå. Man kan säga att distriktet är en serviceorganisation för de lokala 

lubbarna och fungerar som länk mellan de lokala klubbarna och SBK nationellt.  

 

Vad gör distriktet? 
Distriktet har bland annat följande uppgifter; 

- Utbildning och vidareutbildning av instruktörer  

- Utbildning och vidareutbildning av domare och funktionärer 

- Ansöker och samordnar tävlingar och utställningar 

- Hanterar skyddslicenser och skyddsteoriutbildningar 

- Val av representanter till kongressen 

- Bearbetar regelrevideringsförslag 



Hur styrs distriktet? 
Högsta beslutande organ på distriktsnivå är distriktsmötet. En gång per år ska distriktet ha årsmöte 

och där väljs distriktsstyrelsen. Valberedningen ska ta fram förslag på medlemmar som kan ta plats i 

distriktsstyrelsen 2016!   

 

Vad får jag ut av att sitta i distriktsstyrelsen? 
Du får en helhetssyn över all verksamhet i brukshundklubben. Du får inblick i regelrevideringar, 

utbildningsupplägg och nya tankar om hundträning och – tävling. Du kan påverka hur vi ska ha det 

framöver i Brukshundklubben och hur tävlingsgrenarna utvecklas. Du får en chans att knyta 

kontakter med inflytelserika och kunniga hundmänniskor med lång erfarenhet. Och inte minst – du 

gör en stor insats för din klubb och för din organisation! 

 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT JOBBA PÅ DISTRIKTSNIVÅ? ELLER KÄNNER 

DU NÅGON SOM SKULLE PASSA? Kontakta undertecknade för att lämna synpunkter till 

valberedningen och/eller för att lämna förslag på lämpliga personer till distriktsstyrelseuppdrag. 

Tveka inte – hör av dig!   

 

 

Sabina Björk (sammankallande) 

Mob. 070-380 37 79 
Sabinita_bjork@hotmail.com 
 
Eleonor Lindahl 
Mob. 070-373 52 70 
eleonor.lindahl@telia.com 
 
Anna-Carin Andersson 
anna-carin.andersson@gu.se 
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