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Närvarande: Peter Jakob, (PJ) Liselott Pettersson (LLP), Margareta Lundmark (ML), 
Gunnel Crona (GC), Lena F-N, (LF-N) och Anja Abrahamsson (AA). 
 
Deltog ej : Marina Hägglund, (MH). 

 
§ 1  Mötets öppnande. 

  PJ valdes till mötesordförande och hälsade de närvarande välkomna och förklarade   
  mötet öppnat. 

  
§ 2. Dagordningens godkännande. 
       Dagordningen godkändes med följande ändringar, § 13 Lokalklubbskonferens och 
       § 14 Nästa möte 
 
§ 3. Val av justerare. 
       Till justerare valdes LLP  
 
§ 4. Föregående protokoll. 
       är utsänt och godkänt.          
        
§ 5. AU beslut. 
       AU har beslutat att förlägga Årsmötet till hotell Mittlandia , Ånge.      

                  
§ 6. Skrivelser – inkommande och utgående. 
       Inkommande och utgående skrivelser redovisades.  
 
§ 7. Ekonomisk rapport.   

ML redovisade MND:s resultatrapport som visar ett överskott på 40 tkr, beroende 
på att flera sektorer inte genomfört planerad verksamhet.  
      

§ 8. Rapporter:  
 HUS- AA informerade om dialogmöte. Föreslogs att MND ordnar en specialsök- 
 nosework kurs för instruktörer i egen regi. Njurunda har informerat om att klubben 
 startar ytterligare en specialsök kurs med start i maj under 8 helger.  
Tjh, RUS Mental o Utställning- inga rapporter förelåg 
TÄS – beslutades att MND finansierar den pågående bruksdomarutbildningen med  
1000 kr/deltagare, så klubbarna behöver betala 1000kr per person som går 
utbildningen.  
Rallylydnad- Lena Svelander avgår som sammankallande,  
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§ 9.Årsmötet 

PJ skaffar skriftlig offert på kostnader för lokal och lunch för ca 30 personer. 
Birgitta F åtagit sig vara mötesordförande, sekr skickar påminnelse om anmälan 
till årsmötet till klubbarna i slutet på februari. MND står för lunch o fika för  

 
§10Uppdragslistan 

Kvarstår: förändringar MND:s hemsida, arbetsordningar för sektorer, liksom sektor 
specialsöks bildande.   

 
§11MND:s hemsida   

disk. Länka till SBK:s hemsida, beslutades öka textstorleken, behålla domänen på  
One.com, ML ansåg att endast ordför. ska bestämma vad som ska skrivas på hemsidan. 

           
    

§12Distriktsträffar    
Beslutades att medlemsmöten ska ske i mars, april och i november 2016. 
 

 
§13Lokalklubbskonferensen  

Beslutades lägga lokalklubbskonferensen 24 april på Hullsta Gård. Ordf skickar 
inbjudan med program till klubbarna enligt tidigare års modell.  

 
§14Nästa möte 

29 februari kl 18.00 i Sundsvalls BHK.(om behov av möte föreligger) 
 
 
   

 
 
                      
            Vid protokollet                                                     Mötesordförande  
 
           …………………                                               ………………………….. 
             Gunnel Crona               Justeras:                        Peter Jakob 
 
                               ……………………….Liselott Pettersson 

 


