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Protokoll fört vid styrelsemöte  

Datum och tid: torsdag 18 jan -2018 – klockan 19.00 
Plats: Härnösand, dykarklubben 

    Närvarande: Peter J, Gunnel C, Lennart H, Liselott P och Anna Z, 
    Frånvarande: Arne N, Lena F-N 

§ 1  Ordförande Peter J öppnade mötet  
§ 2  Dagordningen godkändes med ändring av att § 11 övriga frågor utgår. 
§ 3  Valdes Anna Z till justerare 
§ 4  Föregående mötes protokoll redovisades  
§ 5  AU beslut redovisades: 7 förtjänsttecken till V:a Medelpad BK, resebidrag till 2 ungdomar 
       samt beviljande av tävlingsledarkurs lydnad i Strömsund.       
§ 6  Skrivelser inkomna och utgående redovisades  
§ 7  Ekonomisk rapport- kassören redovisade att MND fortsatt har stabil ekonomi,  
       Budgetförslag 2018 diskuterades, Beslutades via presentkort på XXL tacka två personer 
       som gjort fina insatser under 2017. Dessa ska kallas till årsmötet 17 mars. Beviljades rese- 
       ersättning 18,50 kr/mil för de tre personer inom distriktet som antagits till Mental-       
       beskrivarutbildning. Detta gäller vid kursdagen i Timrå.  
§ 8  Rapporter  
      –   Agility  
      -    HUS-  
      -    TJH –patrullhundskurser planeras i Östersundsområdet och i Härnösand 2018 
      -    RUS mental – en obligatorisk testledaruppdatering planeras i vår      
      -    RUS utställning 20-21 jan håller Meta en kurs för utställningsarrangörer CUA 
      -   TÄS- kurserna för tävlingsledare bruks, resp lydnad startar i februari.  
      -    Rallylydnad- inspirationsdag för instruktörerna planeras hösten 2018 med Anna Larsson  
       -  Styrelsen   
§ 9  Årsmötet 17 mars i Sollefteå.   
       Verksamhetsberättelsen och verksamhetsmålen godkändes.  
§ 10 Organisationsförslaget AG2020 överlämnades till ordf och sekr att hantera.  
        Remiss Mentalutbildningar hanteras av sekr. utifrån lokalklubbarnas synpunkter.   
§ 11 utgår 
§ 12 Planerades för en distriktsträff i Ånge i april månad, där vi kan erbjuda medverkan av 
        föreningscoacherna . Preliminärt planeras även en distriktsträff i oktober 2018.  
§ 13 Nästa styrelsemöte fredag kväll 16 mars kl 19.00 i Sollefteå  

 

Vid protokollet  

 

           Gunnel Crona                                  Peter Jakob                                Anna Zetterqvist 
            sekreterare                                       ordförande                                   justerare  


