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Protokoll styrelsemöte
Datum och tid: söndag 20 nov kl 18.00
Plats: Sundsvalls BHK

Närvarande: Peter J, Gunnel C, Anja A, Anna Z, Lena F-N, Margareta L
Förhinder: Arne N
§74 Mötets öppnande, Peter J utsågs till mötesordförande
§75 Dagordningen godkändes med tillägg av § 83 b Förtjänsttecken
§76 Valdes Anna Z till justerare
§77 Föregående mötesprotokoll redovisades
§78 AU beslut:
§79 Skrivelser inkomna och utgående redovisades
§80 Ekonomisk rapport redovisades via Margareta L som undrade över
uteblivna aktivitetsbidrag från SFR. Uppdrogs åt ordf. att utreda.
§81 Rapporter – konferenser:
Margareta L informerade från RAS/RUS om att SBK planerar göra om
figurantutbildningarna, samt numrera alla mentalbanor.
Lena FN informerade från utbildningskonferenserna
Peter informerade om SKK:s planer på omorganisation till storregioner och
obligatoriskt totalmedlemskap i SKK med tillval av special o rasklubbsmedlemskap. mm.
- Agility
- HUS- protokoll från utbildningsträffen 16 okt finns på hemsidan. HUS har egen FBgrupp.
- TJH- totalt 11 nya patrullhundsekipage godkända i år.
- RUS mental – mentalkonferens planeras till 11 febr i Timrå
- RUS utställning- CUA utbildning planeras våren 2017
- TÄS –lydnadsregelkonferenserna sker i höst i Ö-sund o i Sundsvall
- Rallylydnad- planerar RL coach seminarium 2017 –budget ska göras
- Styrelsen – ordf. informerade om att F-coacherna inte har som uppdrag att lösa
personkonflikter ( Örnsköldsviks BHK.)
§82 Hundförbudstiden- träningsledarkort inför 2017
Samtliga klubbar uppmanas att lista sina träningsledare och distriktet sänder därefter ut
signerade kort tillbaka till klubbarna som får distribuera korten till sina träningsledare.
§83 Uppdragslistan – redovisades och nya uppdrag ska föras på.
§83 B) Fem ansökningar om förtjänsttecken från Öviks BHK tillstyrktes och
är inskickade till SBK.
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§84 Övriga frågor: Planerades en träff för distriktets sektoransvariga lördag 21
jan i Sundsvall med början kl 12.00 inkl lunch. (sekr)
Beslutades att sända blommor till Östersunds 70 årsjubileum 26 nov.(ML)
Diskuterades en MT skrivelse från ÖND angående att följa kongressbeslut och införa
nya MT som officiellt inom SBK. MND avstår från att yttra sig om skrivelsen.
Fastställdes datum för årsmöte till 19 mars 2017, vilket ska tillkännages på hemsidan.
§85 Nästa möte bestämdes till 15 el 16 dec i Härnösand alt. Sundsvall.

Vid protokollet
Gunnel Crona
sekreterare

Peter Jakob
ordförande

Anna Zetterqvist
justeras

