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Protokoll fört vid styrelsemöte  

Datum och tid: torsdag 19 maj 2016 – klockan 18.00 

Plats: Studiefrämjandets lokal, Storgatan 52B, Sundsvall. 

    Närvarande: Margareta L, Gunnel C, Anja A, Anna H,  

    Förhinder: Peter J, Arne N, Lena F-N,  

 

 

§24 Mötet öppnandes  

       Anna Z utsågs till ordförande, då både ordf. och vice ordf. hade förhinder. 

 

§25 Dagordningen godkändes  

 

§26 Valdes M L till justerare 

 

§27 Föregående mötesprotokoll 2016-04-14 

       redovisades. Protokollet är även utsänt till samtliga. 

 

§28 AU beslut(i vilket ordf., vice ordf., och kassör ingått)  

       Fastställdes AU-beslutet att på Margaretha Carlssons förslag låta Timrå 

       BHK stå som värd för en konferens kring nytt MT, 24 april, eftersom  

       lokalklubbskonferensen blivit inställd pga för få anmälda.  

 

§29 Skrivelser inkomna och utgående redovisades via bilaga.  

 

§30 Ekonomisk rapport 

       Kassören redovisade att fyra klubbar inte har betalt distriktsavgift  

       senaste kvartalet. Beslutades att MND betalar mat o fika för de 19  

       personer som deltog i Timrå, vidare att MND betalar för Torsten D:s  

       reskostnad för att medverka i Mentalinformationen i Timrå på Metas uppdrag. 

        

§31 Rapporter – sektorer 

     -     Agility  

     -     HUS  utbildningar – Anja informerar om HUS träff 3 sept  

     -     TJH GC informerar om DM patrull 11 juni i Sundsvall- 

     -     RUS mental- kongressmajoritet för nytt MT, där Meta ingått i projektgruppen- 

     -     RUS utställning-, 3 utställningar genomförda inom MND, Meta hjälpte till i Övik 

     -     TÄS 

     -     Rallylydnad- Carina Norberg aktiv   

     -     Styrelsen  inga representationer från ledamöterna, 
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§32  Mental o HUS konferens Timrå 24 april  

        Efter inlägg i FB:s MND grupp, samt på initiativ av Margareta Carlsson, så 

        genomfördes en konferens i Timrås klubbstuga för 20 talet deltagare, de flesta från Timrå. 

        Lena F-N medverkade i inledningen liksom SFR, sen delade man upp sig i Mental och HUS 

        och några i Rallylydnad. 19 personer fikade o åt lunch. Övriga distriktssektorer samt  

        styrelsen medverkade inte. L FN, A.A  och ML deltog.   

         

§33  Uppdragslistan  

        PJ ska bilda en specialsök sektor i distriktet,  

        GC ska höra med Margareta C, om hon vill fortsätta leda dubbla sektorer , eller  

        lämna ifrån sig Mental. 

        GC ska utreda distriktets roll gällande träningsledarkort på klubbarna. 

  

§34  Utveckling av MND:s  hemsida  

        (info utbildningar, MH MT mm) bordlades till nästa möte. 

 

§35  Tidplan för distriktsträffarna under år 2016  

        Beslutades att HUS anordnar en distriktsträff 3 sept för lokalklubbarnas  

        utbildningsansvariga, samt att en distriktsträff med tema nya tävlingsregler förläggs  

        29 eller 30 oktober i Sollefteå, Hullsta Gård. ML undersöker och bokar halvdag ,  

        inkl kaffe o macka för ca 20 deltagare.  Tema nya Bruksregler mm. Inbjudan till  

        lokalklubbarna ska ut snarast till både HUS träff och klubbkonferensen.  

         

 

§36  Nästa möte  

        Måndag 13 juni kl 18.00 preliminärt Sundsvall. 
 


