Protokoll för medlemsmöte Mellannorrlands HUS den 16 oktober 2016
Närvarande: Anja Abrahamsson, Heléne Eliasson, Carina Norberg, Emma Sjödin, Jenny
Näslund, Lena Sjöberg, Inger Persson, Lena Jonsson, Margareta Lundmark, Anna Zetterqvist,
Ulle Liukkonen och Lena Funseth Norberg. Cicki Jannesson, Studiefrämjandet, delar av
mötet.

§1 Presentation av mötets deltagare. Representanter fanns för Agility, Rally, HUS och
Tävling.
§2 SBK Lärare. Distriktets nya SBK Lärare Grundmodul presenterades med namn. De fyra är:
Carina Norberg, Härnösand, Eva Forslund och Lena Funseth Norberg, Sundsvall, samt Ulle
Liukkonen, Timrå.
Som bilaga läggs utbildningsgången för instruktörer/lärare i SBK.
En fråga som ställdes var: Vilka lärare har vi i distriktet? Är de uppdaterade i de nya
utbildningarna, har några gått delar av Lärare Grundmodul? Möjlighet finns för gamla lärare
att enbart gå enstaka moduler.
§3 Kommunikation mellan distriktets HUS och klubbarna. Vi hade en konstruktiv diskussion
och mötet beslutade att Facebook gruppen SBK Mellannorrland HUS är den kanalen
informationen ska skickas. Vi beslutade också att lägga information i gruppen SBK
Mellannorrland.
Med kommunikation menar mötet också den samplanering av aktiviteter som gäller för hela
distriktet. ”Krockar” inträffar. Kan vi undvika dessa? Lena FN ska återkoppla till gruppen SBK
Mellannorrland HUS om en sökning av SBKs sida för tävlingar/utställning kan ge lediga
datum att lägga möten/föredrag/utbildningar på för 2017.
Margareta Lundmark ställde fråga om distriktets hemsida. Vad ska ligga där? Jenny Näslund
hade en sammanfattande åsikt som vi antog som vår: Den beständiga informationen ska
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ligga på hemsidan. Årsplaner, mailadresser, protokoll och liknande. Det finns ett ansvar för
sektorer att uppdatera sin del på hemsidan.
§4 Instruktörsutbildningar i distriktet. Redan i november startar Instruktör Rallylydnad i
Härnösand med Carina Norberg som lärare. I distriktet kommer en Instruktör Allmänlydnad
att genomföras vinter 16/17. En Instruktör Allmänlydnad Steg 2 är planerad med start sen
vår 17. Datum meddelas under november för de två Allmänlydnads utbildningarna. Lärare är
Eva Forslund och Lena Funseth Norberg. En utbildning Instruktör Specialsök var planerad
med start 3-4 september. Denna utbildning ställdes in då antalet intresserad var för få.
Möjlighet finns att genomföra denna utbildning hösten 17.
En grupp Instruktör Specialsök blir klara med sin utbildning i slutet av november. Det är
sammanlagt 7 elever från Sundsvall BK och Matfors BK. Lärare är Lena FN.
En viktig fråga för mötet var informationen till klubbarnas styrelser om utbildningsgången för
instruktörer. Det är styrelsen som rekommenderar en sökande till en utbildning.
Inget beslut är taget. Ett förslag finns att skriva ett infoblad. Möjligen kan detta protokoll
vara en del av informationen till både styrelser och övriga medlemmar.
§5 Studiefrämjandets Cicki Jannesson informerade.
En heldag med Eva Bodfäldt och Curt Blixt hålls den 22/10. Flera klubbar har inte anmält
deltagare till de gratisplatser som Studiefrämjandet delat ut.
§6 Utbildning av tävlingsledare och tävlingssekreterare.
Gunilla Sjölund, Timrå, kommer att starta en utbildning i distriktet för tävlingssekreterare.
Katarina Lundqvist medverkar också i den planeringen.
Matfors har ett önskemål om utbildning av tävlingsledare. Lena FN ställer frågan till TÄS Mari
Gustavsson.
§7 Instruktörsutbildning. Ett förslag finns från våra nya SBK Lärare om en modifierad
Grundmodul för våra instruktörer. Intressanta delar är Analysinstrumentet, TSB modellen
och Coachande ledarskap. Ulle, Carina, Eva och Lena träffas och gör en kursplan. Redovisas i
början av 2017.
Fortbildning för instruktörer fortsättning: Finns intresse för boken Hundens språk och tankar
av Per Jensen? En träff/ en studiecirkel? Vänd er till Lena FN.
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§8 Föreläsare. Vilket intresse finns i distriktet?
Lena FN har tidigare kontaktat Maria Brandel för helgutbildning. Återkommer med datum.

Siv Svendsen, Från lek till lydnad. Föreläsning fredag kväll och kurs lördag och söndag. Datum
finns: 12-13 augusti 2017 eller 26-27 augusti 2017. Är det något för oss? Vid Lärareventet
2016 i Nora träffade Ulle, Eva och Lena denna föreläsare. Vi fick inspiration för inlärning av
lydnad. Fråga oss gärna mer!
§9 Fråga från Västra Medelpad gällande utbildning av Draghundsinstruktörer skickar Lena
FN vidare till draghundssektorn i Sundsvall.
§10 Övriga frågor. För att nå klubbarna i Jämtland/Härjedalen lyftes ett förslag om liknande
möte i Östersundstrakten. Lena FN tillfrågar klubbarna.
§11 Till utbildningsmötet i Sollentuna den 22-23 oktober tar Lena FN med synpunkter från
mötet:
-

Vi önskar framförhållning vad gäller utbildningsbehovet vid införande av nya regler.
Finns en förteckning centralt över SBK Lärare och deras utbildning?
Finns det någon rekommenderad kostnad för de olika instruktörsutbildningarna? Hur
gör andra distrikt/klubbar?
Till Instruktör Agility krävs inte Grundmodul. Vad beror det på? Är det för att de går
under SKK?

Lena Funseth Norberg

Margareta Lundmark

Sekreterare

Justerare

Anna Zetterqvist
Justerare
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