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Protokoll från styrelsemöte  

Datum och tid: tisdag 10 april 2018 kl 18.30  
Plats: Dykarklubbens stuga Härnösand  

    Närvarande: Peter J, Lennart H, Gunnel C, Malin N-Ö, Arne N,  
    Förhinder: Åsa H, Pether Ö 

§34 Mötet öppnandes av Peter som hälsade välkomna 
§35 Dagordningen godkändes 
§36 Valdes Malin till justerare 
§37 Två mötesprotokoll från mars månad redovisades(är utsända) 
§38 AU beslut – inga sådana föredrogs 
§39 Skrivelser inkomna och utgående redovisades  
§40 Ekonomi- kassören redovisade att distriktet har fortsatt god ekonomi 
       Beslutades:  
       fakturera f d ordförande Markus Hj. 3000:- för en begagnad dator.  
       köpa in två hårddiskar som placeras hos sekr. samt kassör för arkiveringsbehov.                
       att distriktet betalar reseersättning för de två personer som håller informationskväll  
       om Tjänstehundsutbildningar 14 april i Sollefteå.  
       betala ut 5000kr till den lokalklubb som arrangerar patrull DM 2018 
§41 Rapporter – sektorer  

- Agility- sektoransvarig saknas 
- HUS- utbildningar- Lena FN utses för 2018,ska få tydligare riktlinjer av styrelsen.  
- TJH- Britta Thunborg utses 2018 
- RUS mental- Meta Carlsson 2018 . En ny sektoransvarig söks för 2019. 
- RUS utställning- Meta Carlsson utses  
- TÄS- saknas  
- Rallylydnad- Carina Norberg utses 2018 

    -     Styrelsen -  
    -     Specialsök – sektoransvarig saknas    
§42 Kongressen i maj- Peter deltar för MND i kongressen. Ska kontakta lokalklubbarna  
       angående hur MND ska rösta på FS:s förslag och inlämnade motioner. 
       100 årsjubileet, nytt utskick ska göras till MND:s lokalklubbar ang. firandet o foton 
§43  Uppdragslistan - bordläggs 
§44  Övriga frågor – Ny webredaktör utses från 1 juli. Pether Öhlen är tillfrågad. Han in- 
        går i distriktsstyrelsen vilket blir effektivare än att anlita en person utanför styrelsen  
        Ordf. informerar Margareta L om detta.  
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§45 Tidplan för distriktstyrelsemöten år 2018 
        tisd 22 maj, tisd 14 aug, tisd 2 okt och Medlemsmöte 11 nov (i Ånge) 
 
§46 Nästa möte 22 maj kl 18.30 prel Dykarklubbens stuga.  
 

       Vid protokollet               justeras  

 

   
      Gunnel Crona                  Peter Jakob                        Malin NimrodssonÖgren 
             sekr                                 ordf                                   justeringsperson 


