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Protokoll fört vid styrelsemöte
Datum och tid: onsdag 19 dec 2018 kl 18.30
Plats: Dykarklubbens stuga, Härnösand
Närvarande: Peter J, Gunnel C, Lennart H, Pether Ö
Frånvarande: Arne N, Åsa H, Malin N-Ö
§92 Mötets öppnandes o deltagarna hälsades välkomna
§93 Dagordningen fastställdes med ett tillägg under övriga frågor
§94 Valdes Pether Ö till justerare
§95 Föregående mötesprotokoll redovisades
§96 AU beslut -Förtjänsttecken sökta av Ö-sund och Kramfors har tillstyrkts och skickats
till SBK. Skyddsgruppens sammansättning fastställdes.
§97 Skrivelser inkomna och utgående redovisades
§98 Ekonomi-Prognosen är att distriktet gör ett överskott jämfört mot budget beroende på
att utbildningsverksamheten gått bättre ekonomiskt än förväntat.
Beslutades att ur tjänstehundskontot betala ut 5000kr till Sundsvalls BHK resp.
Härnösands BHK för genomförda tjh-kurser. H-sand BHK ersätts även för sitt certprov
med 5000kr. Sundsvalls BHK ersätts med 5000kr för genomfört DM patrullhund 2018.
Beslutades att ge resebidrag till ungdomar under 25 årsålder som deltagit i AGRIA Cup.
Kassören kontaktar Carina N. Beslutades förskottera ett bidrag till Sjöräddningskursen i
Sundsvall förutsatt att SBK ger bidrag för verksamheten.
Pether rapporterade att Härnösands BHK har planer på att arrangera ett ungdomsläger i
sommar.
§99 Rapporter – sektorer
- Agility
- HUS- utbildningar -en instruktörskurs pågår i S-vall,
- TJH- tre patrullhundskurser planeras 2019
- RUS mental – diskuterades styrelsens synpunkter på MT 2007 resp 2017.
- RUS utställning
- TÄS- regeldiskussionerna 11 nov fungerade bra. Mkt bra arbete i sektorn
- Rallylydnad-aktiv sektor med Carina N som ansvarig
- Styrelsen – ordf. informerar om att två av våra lokalklubbar har det ”oroligt”.
- Specialsök §100 Uppdragslistan – vilande
§101 Övriga frågor, a) Organisationskonferens -Distriktet anmäler vice ordf. och
sekreterare som deltagare. b) Regelkonferens Avel o Hälsa- distriktet anmäler Gunnel
Crona som representant, och erbjuder även Meta Carlsson att delta 10-11 februari.
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Bidrag Lärarutbildningar- Beslutades ge bidrag med 5000kr vardera till de
lokalklubbar inom distriktet, som skickar deltagare till den kommande lärarutbildning
som var planerad till Sundsvallsområdet, men som troligen flyttas pga få deltagare.
Bidraget betalas ut när deltagarna är färdigutbildade lärare i hundtjänst.
Beslutades att kostnader för FM informationsmöten kommande år belastar Distriktets
Tjänstehundskonto.
Beslutades att Årsmötet ska hållas lördag 16 mars kl 10-12.30 med lunch därefter på
Hallstaberget i Sollefteå. Peter tillfrågar Birgitta F om att vara mötesordförande.
§102 Nästa möte planeras till tisdag 15 januari kl. 18.30 i Härnösand 2019.
Vid protokollet
Gunnel Crona
sekreterare

Peter Jakob
ordförande

Pether Öhlen
justerare

