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Protokoll styrelsemöte. 

Datum och tid: torsdag 14 april 2016 kl . 18.00 

Plats: Dykarklubben, Härnösand (vägbeskrivning nedan) 

    Närvarande: Peter Jakob, Lena Funseth-Norberg, Margareta Lundmark, Gunnel Crona, 

Arne Näsholm, Anna Zetterqvist. Förhinder Anja Abrahamsson. 

 

§10 Mötet öppnandes och Studiefrämjandets Cicki J. tackades för att hon kommit 

       innan styrelsemötet och lämnat information om utbildning i föreningsteknik.  

§11 Dagordningen godkändes. 

§12 Valdes Lena F-N till justerare 

§13 Föregående protokoll 2016-03-13 

       utsänt till samtliga och justerat.  

§14 inga AU beslut förelåg. 

§15 Skrivelser inkomna och utgående lästes upp. 

       Ordf. tog upp frågan om uppvaktning av Öviks BHK som blivit 75 år,  

       beslutades att ordf. skickar ett trevlig kort snarast.   

§16 Ekonomisk rapport 

       ML redovisade att Njurunda BHK inte betalt medlemsavg. och att  

       bidrag för Patrullhundsverksamhet hade erhållits via SBK.  

 

§17 Rapporter – sektorer och val av sektoransvariga samt kontaktpersoner i  

       styrelsen 

- Agility-  Elinor Edström tillfrågas av Lena FN 

- HUS- Lena FN                                 kontakt  i DS 

- TJH- BrittMarie Thunberg               kontakt Peter J 

- RUS mental- Margaretha Carlsson  kontakt DS Margareta L 

- RUS utställning- enligt mental 

- TÄS- Mari Gustafsson                     kontakt Peter J 

- Rallylydnad-Carina Norberg            kontakt Gunnel C  

- Specialsök - ?                                   kontakt Peter J (Barbro Edstrand tillfrågas) 

    -      Styrelsen – ingen rapport 

           uppdrogs åt Gunnel att tillfråga Margaretha Carlsson, om hon önskar fortsätta med 

           både Mental och Utställningssektorerna ett år till.   
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§18 Lokalklubbskonferens 24 april 

       Då endast nio deltagare hade anmält sig, ställs konferensen in. Diskuterades tänkbara 

       orsaker såsom sen inbjudan, ofullständigt program , konkurrens av annan    

       verksamhet på klubbarna  eller ointresse för konferensverksamhet.  

 

§19 inför  kongressen  

       Beslutades att sekr. sänder skrivelse till samtliga klubbar o ber att dom ska yttra sig   

       om motionerna till kongressen för att ge underlag för MND:s ställningstagande vid     

       kongressen 14-15 maj 2016 i Stockholm 

 

§20 Beslutsfrågor 

       Beslutades att ställa in lokalklubbskonferensen 24 april pga få anmälda.  

 

§21 Uppdragslistan 

       bordlades till nästa möte. 

 

§22 Övriga frågor 

       Inbjudan till DM tjänstehund patrull har skickats ut. DM arrangeras 11  

       juni i Sundsvall, max 10 deltagare. 

       Diskuterades hur bidrag till Patrullverksamheten ska användas, tex vid  

       kompetensutbildning, inköp av västar etc. Förslag är välkomna! 

       Lena F-N informerade om inbjudan till Lärarkonvent i september. Rabatterat 

       pris för nyutbildade lärare (ca 4000kr). Distrikten har två platser vardera. 

 

§23 Nästa möte o mötets avslutning 

       19 maj kl 18.00 i Studiefrämjandets lokaler, Storgatan 52, Sundsvall. 

        

     
      vid protokollet                         justeras                                    ordförande 

 

 

       Gunnel Crona                       Lena Funseth-Norberg                Peter Jakob 

 

 


