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Protokoll fört vid styrelsemöte  

Datum och tid: söndag 8 jan  -2017 – klockan 18.00 
Plats: hos Peter J, Fröstvägen 10 B 

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

§1 Mötets öppnandes av ordf. som uppskattade att mötet kunde ske i hans 
     bostad, eftersom han f n är litet rörelsehindrad. 
§2 Dagordningen godkändes 
§3 Valdes Anna Z till justerare 
§4 Föregående mötes protokoll redovisades 
§5 AU beslut- ordf. redovisade att ansökningar om förtjänsttecken från tre  
     klubbar skickats in till SBK.  
§6 Inkomna och utgående skrivelser redovisades med tillägg av ett  
     leveranskvitto från Föreningsarkivet samt att Anja Abrahamsson är  
     ansvarig för MND kontakterna med Föreningsarkivet.  
§7 Ekonomisk rapport. Kassören påpekade att Njurunda BHK inte betalt  
     medlemsavgifterna sista halvåret. Ordf. kontaktar Njurunda.  
§8 Rapporter – sektorer  
     Sektorsmötet 21 jan i Sundsvall.  
     Margareta ansåg att Sektorsmötet 21 jan ska förläggas till Sundsvalls  
     BHK bl.a. pga bättre parkeringsmöjligheter. Mötet beslutade att ändra  
     lokal och uppdrog åt Anja att boka lokal + luncher åt ca 10 personer. Sekr 
     ska erbjuda valberedningen att träffa styrelsen 21 jan.    

- Agility 
- HUS- utbildningar, Se HUS egen FB grupp 
- TJH- ordf. redogjorde för sin skrivelse till Sundsvalls BHK ang brist 

på samverkan med MND om en utannonserad patrullhundskurs.  
- RUS mental – inbjudan till 11 febr Mentalmöte i Timrå är utsänd 
- RUS utställning-CUA utbildning ska ske i april lärare Meta Carlsson. 
- TÄS- Mari G kommer att avgå som TÄS. 

    -    Rallylydnad- har coachingmöte 4 februari med Kim Salomonssen    -      
    -    Styrelsen 
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§9    Årsmötet 19 mars VB-16 och VM-17 utsänt till styrelsen, Bokslut 
        kan fastställas 21 jan,. Årsmötet startas 11.30, lunch 12.30-13.00,  
        fortsatt årsmöte därefter. Plats Ånge. Annonseras på hemsidan 
§10  Uppdragslistan redovisades, Ordf. kontaktar SFR om uteblivna  
        bidrag, samt Njurunda om medlemsavg.  
§11a) MND:s  hemsida håller på att omarbetas av Margareta L. Styrelsen  
        ska lämna synpunkter snarast.se www.nysida.sbkmellannorrland.org.  
§ 11 b) övriga frågor , Skånedistriktets broschyr diskuterades, beslutades att 
        inte jobba vidare med någon MND broschyr, och därefter fastställdes 
        telefonersättningarna för 2016 enligt beloppen föregående år 2015.  
        (ordför., sekr. och kassör, vardera 1000kr  
        Sektoransvariga: vardera 500kr. Webansvarig 1000kr)  
        RL: Carina Norberg -500 
        HUS: Lena FN-500 
        RUS Mental   Meta Carlsson -500 
        RUS utställning Meta Carlsson- 500 
        TÄS Mari Gustafsson-500   
        Tjänstehund Patrull BM Thunborg – 0  
        Tjänstehund Räddning Sara Edblom- 0 
         Webansvarig Margaretha Lundmark  1000kr  
§12  Tidplan för distriktsträffarna under år 2017 bordlades till mötet 21 jan. 
§13   Nästa styrelse möte kommer att ske innan sektorträffen 21 jan kl 11.00  
          
Vid protokollet 
 
Gunnel Crona                      Peter Jakob                            Anna Zetterqvist 
sekreterare                           ordförande                             justerare  

 
 


