1(1)

Protokoll fört vid styrelsemöte
Datum och tid: måndag 6 febr -2017 – klockan 18.00
Plats: Sundsvalls BHK,
Närvarande: Lena F-N, Margareta L, Gunnel C, och Anna Z,
Frånvarande: Arne N, Anja A, Peter J
§27 Mötets öppnandes av vice ordf. Lena
§28 Dagordningen fastställdes
§29 Valdes Anna Z till justerare
§30 Föregående mötes protokoll är utsänt och redovisat
§31 AU beslut- inga
§32 Skrivelser inkomna och utgående redovisades
§33 Ekonomisk rapport- kassören redovisade årsbokslut och budget för 2017.
§34 Rapporter
– Agility– ingen info
- HUS- TJH –2017 års utbildningsdagar 11-12 febr, Peter o Britta deltar.
- RUS mental – 11 februari kl 10-14 möte Timrå
- RUS utställningsmöte 11 febr från 14.30 Timrå
- TÄS- väntar på datum för bruksdomarkonferensen kring regeländringar,
- Rallylydnad- hade bra inspirationsdag sönd 5 febr i Härnösands inomhuslokal
- Styrelsen- Gunnel deltog i organisationskonferensen, som hölls i Sollentuna. Ingen
diskussion kring SKK:s organisationsförslag, utan mest gruppjobb kring SBK:s
medlemstapp, hur klubbarna kan bredda kursverksamheten, SBK:s mål och kärnvärden.
§35 Tjänstehundsaktiviteter: Beslutades att av tjänstehundsbidraget(29tkr)som distriktet erhåller
för 2016 ska 10tkr gå till vardera Härnösand och Brunflo BHK för kurserna-16 och 9 tkr ska
användas till lägerverksamhet för att stimulera distriktets patrullhundsekipage att börja tävla.
Brunflo resp Härnösand ska under 2017 på förfrågan informera om patrullverksamhet.
§36 Uppdragslistan redovisades.
§37 MND hemsida – Lena FN föreslog att distriktet skulle köpa in en trådlös, handhållen
projektor a ca 3 500kr att använda vid möten(dagordningar, hemsidan) och utbildningar.
Beslutades enligt Lenas förslag om inköp.
§38 Tidplan för sektormöten och distriktsträffar under år 2017
Datum för sektorledda Distriktsträffar fastställdes till lördag 8 april respektive lördag 21 okt.
Datum för distriktsstyrelsens möten:19 mars, 15 maj, 19 juni, 4 sept, 20 nov och 8 jan 2018.
§39 Övriga frågor- Margareta L tog upp valberedningens förslag till ny styrelse. Påpekades att det
är årsmötets deltagare som väljer ledamöter till styrelsen.
§40 Nästa styrelsemöte sker 19 mars, innan årsmötet.
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