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Protokoll vid styrelsemöte  

Datum och tid: måndag 13 juni 2016 – klockan 18.00 

Plats: S-valls BHK. 

                                        

    Närvarande: Peter J, Gunnel C, Anja A, Anna Z, Lena ordfF-N, Arne N. 

    Förhinder: Margareta L, Anna Z 

 

§37 Peter öppnade mötet 

§38 Dagordningen godkändes 

§39 Till justerare valdes Lena F-N 

§40 Föregående mötesprotokoll redovisades och lades till handlingarna. 

       M-L:s reservation redovisades. Enligt ordf. ska reservation mot beslut   

       göras vid sittande möte inte i efterhand.  

§41 AU beslutet angående Timråträffen 24 april fastställdes 

§42 Skrivelser inkomna och utgående redovisades 

§43 Ekonomisk rapport 

        Kassörens rapporter gicks igenom, beslutades att MND bekostar de tre 

        styrelseledamöternas reskostnader till Timråträffen. (AA, L F-N, ML). 

§44 Rapporter –  P J o LFN berättade från årets SBK kongress, som varit  

       både trevlig och givande att delta i.  

       De olika sektoransvariga informerade enligt nedanstående 

    -   Agility – 

    -   HUS  bokat A-M Folkesson 15 - 16 okt  

    -   TJH , genomfört DM 11 juni, med 2 ekipage kvalificerade till FM  

         mästerskapen i Marma i aug. (Fia Halvarsson och Lovisa Dahne) 

    -    RUS mental- Meta C är tillfrågad och är villig att fortsätta vara 

         ansvarig för två sektorer, både Mental och Utställning.  

    -    RUS utställning-  

- TÄS PJ rapporterade att 5 domaraspiranter godkändes i teoriprovet i 

april samt att DM genomförts i lydnad, patrullhund och IPO-S hittills. 

- Rallylydnad Carina Norberg får ej fullfölja sin lärarutbildning då SBK 

ställt in höstkursen.  
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    -    Styrelsen PJ rapporterade att han varit i kontakt med en lokalklubb ang 

          bemötande av varandra.  

 

§45  Hundförbudstiden- träningsledarkort  

        sekr. kontaktar SBK angående utskick som inte nått MND. 

 

§46  Uppdragslistan  

        bildande av specialsöksektor – PJ  

 

§47  Utveckling av MND:s  hemsida (info utbildn.MH MT mm)bordlades.  

 

§48  Distriktsträffar under år 2016 , 

         beslutades anordna en kombinerad konferens 15okt med såväl  

         utbildningsinformation och info om nya bruksreglerna i Sundsvall. 

 

§49  PJ påpekade att distriktets valberedning bör aktiveras i god tid så 

        att klubbarna hinner engagera sig inför årsmötet. Därefter avslutades 

        styrelsemötet. 

        Nästa möte planeras till 18 aug kl 18.00 i Sundsvall 

 

Vid protokollet                         ordförande                          justeras  

 

 

Gunnel Crona                           Peter Jakob                   Lena Funseth-Norberg 

 

 

 

 


