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Protokoll fört vid styrelsemöte  

Datum och tid: lördag 21 jan -2017 – klockan 11.00 
Plats: Sundsvalls BHK, 

    Närvarande: Peter J, Lena F-N, Margareta L, Gunnel C, Anja A. och Anna Z, 
    Frånvarande: Arne N 

§14 Ordförande Peter J öppnade mötet och hälsade valberedningens Emma Sjödin samt  
       styrelseledamöterna välkomna.  
§15 Dagordningen godkändes 
§16 Valdes Anna Z till justerare 
§17 Föregående mötes protokoll redovisades  
§18 AU beslut- styrelsen tillstyrkte ansökan om förtjänsttecken från Sollefteå BK 
§19 Skrivelser inkomna och utgående redovisades,  
       Förslaget till dagordning för möte med sektoransvariga godkändes.  
§20 Ekonomisk rapport- inga större förändringar sedan senaste mötet 8 jan.  
       Beslutades köpa in DM guldmedaljer (silver o brons finns) i tillräckligt antal. 

Därpå fick valberedningens Emma S ordet och redovisade hur man arbetat med utskick och  
frågor till nuvarande styrelse samt till lokalklubbarna. Några förslag fanns till nya ledamöter  
till styrelsen.  
Därefter gjordes uppehåll i styrelsemötet för att ha överläggningar med sektoransvariga. Deltog 
gjorde Mari Gustafsson, TÄS, Carina Norberg, RL och Lena FN, för HUS. Förhinder hade 
Mental/Utställning Meta C samt Tjänstehund Britta T. Sektoransvarigas information om 
aktiviterer finns under § 21 Rapporter. 
 
§21 Rapporter  
       –   Agility –ingen info 
       -    HUS- planerar seminarier 2017 med ”skickliga föreläsare” som Siv Svendsen och Anna  
            Larsson , samt en ny grundmodul för blivande instruktörer. 
      -    TJH –patrullhundskurser planeras i Östersundsområdet och i Härnösand 2017 
      -    RUS mental – 11 februari håller Meta mentalmöte med domare, figuranter o beskrivare 
      -    RUS utställning 11 febr på em håller Meta en träff med utställningsarrangerande klubbar 
      -    TÄS- Mari planerar konferens för bruksdomare. Representant för UG bruks kommer upp. 
            En tävlingsledarträff behövs också. Mari har behov av domarstöd inom TÄS, Peter o    
            Gunnel beredda hjälpa till.  
      -     Rallylydnad- instruktörskurs pågår, inspirationsdag för instruktörerna hålls 4 febr i  
            Härnösand med Kim Salomonsen.  
      -     Styrelsen   
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§22 Årsmötet 19 mars i Ånge, alla klubbar fått kallelse samt information om antal röster.           
       Senast 31 jan ska årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga på MND:s hemsida.   
       Verksamhetsberättelsen godkändes med tillägg av namn på de lärare i hundtjänst som  
       är under utbildning, samt tillägg av namn på DM medaljörerna inom Rallylydnaden.  
       Verksamhetsmålen godkändes. Budgetöverläggningar genomfördes.  

§23 Uppdragslistan bordlades 

§24 Margareta L:s förslag till ny design av MND hemsida godkändes, och sidan ska läggas ut   
       omgående. En vanlig kalender ska finnas. Föreslogs att fler än webredaktören ska kunna 
       lägga ut information på hemsidan.  

§25  Beslutades följande tidplan för sektormöten och distriktsträffar under år 2017,  
        Sektoransvariga kallas till möte med styrelsen preliminärt i juni och i oktober    
        (vid ordinarie styrelsemöten). De sektorledda Distriktsträffarna planerades till 8 april  
        samt 21 oktober.  

§26 Nästa styrelsemöte måndag kväll 6 februari kl 18.00 i Sundsvall.  

 

 

Vid protokollet  

 

           Gunnel Crona                                  Peter Jakob                                Anna Zetterqvist 
            sekreterare                                       ordförande                                   justerare  

 
 
 


