Protokoll fört vid styrelsemöte
Datum och tid: tisdag 12 sept 2017 – klockan 18.30 Plats:
Studiefrämjandets lokal, Sundsvall
Närvarande: Lena F-N, Gunnel C, Liselott P, Lennart H, Anna Z, Arne N, Peter J
Förhinder: Arne N.
§25 Mötet öppnades av Peter som hälsade alla välkomna
§26 Dagordningen godkändes
§27 Anna Zetterqvist valdes till justerare
§28 Föregående mötes protokoll har sänts ut tidigare
§29 Skrivelser inkomna och utgående redovisades
§30 Kassören redovisade distriktets ekonomiska situation, f n 379.150 kr. Beslutades avsätta 2 tkr
för inköp av material och utrustning för patrullhund. (snitslar, linor, kamp- o leksaker,) F.n
finns en projektor.(hos Katarina Antonsen)
§31 Rapporter
– Agility– ingen ansvarig utsedd, Östersund tillfrågade via skrivelse.
- HUS- Lena informerar om 18-19 nov Nordvik, Anna Larsson föreläser,
- TJH – Hsand arrangerade patrull DM, 4 deltagare, Fia Halvarsson –Gizmo bra placerad
vid FFM i Marma i augusti.
- RUS- Mental- ingen info (Beskrivarkonferens 23 sept i Timrå)
- RUS – Utställning- ingen info
- TÄS- Behov av tävlingsledarutbildning. Gunilla Sjölund tillfrågad.
- Rallylydnad- Ångermanlandscup 17 sept i Härnösand 11 lag deltar
- Styrelsen- Nose-work – instruktörskurs pågår i Härnösands BHK.
§32 Uppdragslistan – Peter påmindes om sektoransvar NoseWork, (Barbro Edstrand),
Lena- bokning Sundsvalls BHK 21 okt 09.00 – 14.00 inkl lunch , kaffe vid ankomst klart
§33 Övriga frågor:
a) Distriktsavgifterna varierar mellan 20 – 50 kr/medlem o år. Styrelsen anser 50 kr är för
mycket. MND har 25 kr/helbetalande/år.
b) Övik: sent inställd tävling utan att meddela deltagare i tid. Efter diskussion beslutades att
Öviks BHK får betala reskostnaden för deltagaren som åkte långt för att tävla.
c) Sektorsträff 21 okt i Sundsvall, annonseras på FB o hemsida, anmälan senast 15 okt
d) efter diskussion beslutades att MND inte ska ge ekonomiska bidrag för lokalklubbarnas
ordförandes resor till kongressen 2018 (100 års jubileum).
e) beslutades att Peter J försöker boka Per Johansson (Hudikteatern) till MND:s årsmöte.
f) distriktets valberedning ska inbjudas till nästa styrelsemöte 21 okt kl 09.30
vid protokollet
Gunnel Crona
sekreterare

Peter Jakob
ordförande

Anna Zetterqvist
justerare
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INBJUDAN TILL SEKTORMÖTE med styrelsen i SBK: s
Mellannorrlandsdistrikt lördag 21 okt kl 10.00 – ca 14.00
med avbrott för lunch (distriktet bjuder)
Plats: Sundsvalls BHK utbildningslokalen
Förslag till dagordning:
1. Välkomna – presentation av deltagarna
2. Genomgång av de olika sektorernas verksamhet år 2017 och
planer/behov för år 2018.
Tjänstehund Patrull o Sjöräddningshund(Britt-Marie Thunborg)
Tävlingar Bruks och Lydnad (Mari Gustafsson, Peter J)
Agility vakant
Rallylydnad (Carina Norberg)
Rasutveckling Mental och Utställning (Margareta Carlsson)
Hund och ägarutbildning (HUS), Lena F-N, Anna Z
Specialsök Nosework vakant
3. Samarbetsfrågor – klubbars frågor ?
4. Avslutning lunch

