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Protokoll fört vid styrelsemöte  

Datum och tid: tisdag 5 juni 2018 kl 18.30  
Plats: Dykarklubbens stuga Härnösand  

    Närvarande: Peter J, Lennart H, Gunnel C, Malin NÖ, Pether Ö,  
    Arne Näsholm, samt Carina Norberg fr § 54.  
    Förhinder: Åsa Häggström 

§47 Mötets öppnandes o ordförande hälsade välkomna 
§48 Dagordningen godkändes, med tillägg av fortsatt GDPR genomgång. 
§49 Valdes Malin N-Ö till justerare 
§50 Föregående mötesprotokoll redovisades  
§51 AU beslut- a) att arrangera patrull DM månd 11 juni kvällstid i   
       Sundsvall. MND är arrangör, b) bilda TÄS med Gunilla Sjölund, 
       Anki Andremo, Eva Forslund, Eva Jakob, Sophie Eklund, JÅ Andersson 
§ 52 Skrivelser inkomna och utgående, redovisades 
§53 Ekonomisk rapport- kassören delade ut en sammanställning, och 
informerade: 3 600kr ska överföras från ÖND till MND pga 
sjöräddningshundsutbildningen i Sundsvall.(inga deltagare i Umeå) 
§54 Rapporter – sektorer  

- Agility 
- HUS- utbildningar , stort behov av allmänlydnadsinstruktörer 

(Övik, H-sand,) Pether Öhlen går in i HUS tillsammans med Lena FN. 

- TJH- 2 kurser pågår, patrull-DM sker 11 juni kvällstid. 
- RUS mental-en testledare blivit uppdaterad, 2 tillfällen till uppdatering av 

testledare i distriktet planeras - önskar att MND betalar resor+mat, Öviks MH 
bana är kvalitetssäkrad, Timrå BHK planerar testledarutbildning i sommar. 

- RUS utställning- ansökningar till 2020 ska vara inne senast 15 juli. 
- TÄS- önskar beslut om DM ska arrangeras i elit sök, spår, skydd o rph o lydnad. 

 Sektorn jobbar nu med prov o tävlingsansökningar för 2019. 
- Rallylydnad- Carina berättade om distriktssektorn, och pågående utbildningar. 

Carina är nu också behörig som Rallylydnadslärare. Grundmodul pågår i H-sand. 
Verksamheten behöver nu fler Rallylydnadsdomare pga många tävlingar. 

    -    Styrelsen-   
    -    Specialsök – ordförande informerade om att en arbetsgrupp inom SBK tillsatts  
           för att utarbeta tävlingsregler för specialsök i SBK:s regi.  
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§55 Rapport från kongressen i maj. Pether informerade om att kongressen 
       genomförts lugnt o stillsamt. 100 års firande 30 maj har genomförts av 
       de flesta lokalklubbarna. Hälften av distriktets klubbar har dokumenterat 
       och skickat foton från firandet hittills.  
§56 Uppdragslistan. bordlades.  
§57 Övriga frågor – GDPR diskuterades, beslutades att sektoransvariga  
       får i uppdrag att tillfråga personer i MND ”register”, dvs  domarlistan 
       instruktörslistan, samt funktionärslistan inom RUS-mental, så att den  
       som inte vill stå där med sitt namn ska kunna meddela detta. 
       Närvarande ledamöter i DS tillfrågades och godkände namnpublicering  
       på MND:s hemsida.   
       Behov av instruktörsutbildningar- uppdras åt Pether Ö att jobba vidare  
       tillsammans med Lena FN i distriktets HUS.  
       DM 2018, beslutades uppdra åt TÄS att kontakta klubbar och lägga ut  
       DM på tävlingar 2018 där anmälningstiden inte gått ut.  
        
§58 Nästa möte planeras till tisdag 14 aug kl 18.30 i Härnösand.  
 

       Vid protokollet                   justeras  
 

 

         Gunnel Crona                   Peter Jakob               Malin NimrodssonÖgren 
           sekreterare                      ordförande                   justerare  


