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Protokoll 3/2021 vid styrelsemöte inom MND
Datum onsdag 14 april kl 18:30 via Zoom

Närvarande: Anki Andremo (ordf), Pether Öhlen (v ordf), Lilian Berglund (sekr),
Lennart Högel (kassör), Malin Nimrodsson Öberg (ledamot), Arne Näsholm (suppleant)
Lena Oskarsson (suppleant)

§ 21.  Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat

§ 22.  Dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen

§ 23.  Val av justerare

Peter Öhlen valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 24.  Firmatecknare

Styrelsen beslutade att Lennart Högel kvarstår som ensam firmatecknare

§ 25.  Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna och ordförande
informerade om att sektorerna HUS, TÄS m fl är tillsatta

§ 26.  AU beslut för fastställande

Fastställdes följande AU beslut:

- Att köpa blommor till Gunnel Crona (avgående sekreterare SBK MND) och till
Birgitta Forsberg (mötesordf vid årsmötet SBK MND) – kostnad 877 kr.
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- Att uppdatera sekreterardatorn inom MND – kostnad 2 480 kr. Denna dator finns hos
Lennart Högel, och är tillgänglig att använda för den som har behov

§ 27.  Ekonomi-kassörs rapport

Kassören informerade att det idag finns 490 700 kr i kassan för MND.

Lokalklubbar har inte blivit debiterade för avgifter (25 kr / medlem) under kvartal 1 2021 utan
det efterskänks. Medlemsantalet i distriktet har ökat.

§ 28.  Sektor ansvariga under år 2021

HUS: Lena Funseth Norberg och Carina Norberg

Rasutveckling mental/utställning: Margaretha Carlsson

Bruks/lydnad: Anki Andremo och Gunilla Sjölund

Tjänstehund: Linda Jansson (Gunnel Crona och Britta Thunberg ingår i sektorn)

Specialsök: Peter Öhlen (Lars Fahlberg och Ulle Liukkonen ingår i sektorn, ev tillfråga
Marina Nilsson Sollefteå BK att ingå i sektorn)

Rallylydnad: Förslag att tillfråga med Emma Sjödin, Matfors BK om uppdraget

Kassören informerade att man kommer att se över hur sektorer ska fungera mot distriktet för
att få en tydligare kommunikation, budgetrapportering mm

§ 29.  AU

Beslutades att AU består av: Ordförande Anki Andremo, Sekreterare Lilian Berglund och
kassör Lennart Högel

§ 30.  Övriga frågor

1. Planering av årets styrelsemöten o medlemsmöten
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Vi planerar kommande möten ett i taget p g a pandemin. Förslag att vi håller ett
styrelsemöte innan kongressen 8 maj. Ev träffas utomhus.

2. Kongress SBK 8 maj 2021
MND representeras av delegaterna Anki Andremo och Lilian Berglund, totalt 10
röstetal. Kongressen hålls digitalt via zoom.  Det kommer att hållas två
diskussionsforum innan kongressen, den 15 april där Lilian Berglund deltar och den
22 april där Anki Andremo deltar.

3. Hemsidan
SBK centralt har ett pågående arbete med att ta fram en klubb webb.
Projektet pågår och fr o m september beräknas testklubbar kunna tas in i projektet,
som enligt beräknad tidsram vara klart till årsskiftet 2021/2022.
I väntan på att den blir klar så kommer MND att ta hjälp av Sundsvalls BK:s
webbansvarige Jenny för att kunna utforma en ny hemsida för distriktet så att
protokoll mm kan publiceras på ett enkelt sätt.

4. Namn på sektorer / kommittéer etc
Efter diskussion så enades styrelsen om att de ska heta kommittéer enligt stadgarna.

5. Kontakt med klubbar
Arne Näsholm kommer att ta kontakt med distriktets klubbar i Norrland för att
diskutera etiska regler, om funktionärers tävlande på tävlingar där de hjälper till.

6. GDPR
Styrelsen enades om att namn kan publiceras i styrelseprotokoll utifrån ett GDPR
perspektiv. Bilaga till protokoll som ej publiceras officiellt tillämpas vid känsliga
personuppgifter.

§ 31.  Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas innan kongressen den 8 maj.
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Vid protokollet: Justeras: Justeras:

Lilian Berglund Anki Andremo Peter Öhlen

Sekreterare Ordförande


