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Protokoll 5/2021 vid styrelsemöte inom MND
Datum söndag 29 augusti kl 16:00 fysiskt (Sportdykarklubben Härnösand) och via
Zoom

Närvarande: Anki Andremo (ordf), Lilian Berglund (sekr), Lennart Högel (kassör),

Deltar via Zoom: Malin Nimrodsson Öberg (ledamot), Arne Näsholm (suppleant), Lena
Oskarsson (suppleant)

§ 42.  Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat

§ 43.  Dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen

§ 44.  Val av justerare

Lennart Högel valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 45.  Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna

§ 46.  Inkomna skrivelser

a) 2/8-21 Sammanställning från Margareta Carlsson, ansvarig mental- och hälsa, om
ansökta officiella utställningar för år 2023 i distriktet.
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2023-07-01 Örnsköldsvik

2023-08-26 Sundsvall

b) 16/8-21 Skrivelse från Carina Norberg om en kursdag introduktion i Nordisk klass
rallylydnad. Kursdagen är planerad till 3/10-21, plats Va Medelpad med Malin Sigren
Ö-sund som instruktör. Bifogat skrivelsen finns kursinbjudan och budget för
kursdagen. Budgeten balanserar kostnader mot uppskattade intäkter (10,4 tkr). Önskar
få en förlustgaranti av distriktet om budgeten inte skulle hålla.

Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja en förlustgaranti utifrån den presenterade
budgeten och att Lennart tar kontakt med Carina för att klargöra hur fakturering ska
ske (arbetsgivaravgifter mm)

c) 18/8-21 Förslag från HUS, Lena Funseth Norberg, om utbildningsbidrag från distriktet
Detta avser en uppdatering för SBK instruktör specialsök som startats upp den 9
augusti 2021, för de instruktörer som utbildats före år 2020. Uppdateringen som är
digital syftar till att ge dessa instruktörer den kunskap som de behöver för att utbilda i
Specialsök Röd Kong mot tävling.

Förslaget är att rikta bidraget (2 000 kr) mot instruktörer med äldre utbildning.
MND har 17 instruktörer med äldre utbildning och kostnaden för utbildningsbidraget
skulle då bli 34 000 kr totalt(17 st * 2 000 kr).

Beslut:

Förteckning över de instruktörer av dessa 17 som klubbarna anser vara aktuella för
utbildningen, ska skickas till MND

MND ersätter lokalklubbar med 1 500 kr / instruktör som rekommenderats av
klubben.
Därefter erhåller lokalklubben ytterligare 500 kr efter att den utbildade instruktören
hållit en kurs i specialsök i klubbens regi. Kursen ska hållas innan utgången av år
2022.  Vi rekommenderar att lokalklubben skriver ett avtal med de instruktörer som
utbildas om att de ska hålla kurser.

Lokalklubbarna bekostar utbildningarna för instruktörerna och fakturerar sedan MND.
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Lilian ska kontakta Lena Funseth Norberg om detta.

d) Inbjudan RAS / RUS konferens 15-17 oktober 2021

Anki har skickat inbjudan till Margareta Carlsson. Utskottet för avel och hälsa står för
kostnaderna för en deltagare per distrikt / rasklubb.

§ 47.  AU beslut för fastställande

Inget AU beslut fanns att fastställa

§ 48.  Ekonomi-kassörs rapport

Det finns 156 581 kr på kontot för löpande utgifter och 191 333 kr på sparkontot, totalt
347 914 kr. Dessutom 132 310 kr på försvarsmaktskontot. Det är fakturerar intäkter på 36,7
tkr som inte betalats än (20 tkr rallyinstruktörsutbildning och 16,7 tkr medlemsavgifter kv 3).

Bifogad resultatrapport per 29/8-21 visar på ett underskott på 16,1 tkr jämfört med budgeterat
överskott +0,4 tkr för perioden.

§ 49.  Sektor ansvariga - kontaktpersoner

Sektor ansvariga kontaktpersoner utsågs enligt nedan;

-TÄS Anki Andremo

-Rally Lilian Berglund

-Tjänstehund Lennart Högel

-HUS Lennart Högel

-Rasutveckling Malin Nimrodsson Öberg

-Specialsök Peter Öhlén
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Vi kontaktpersoner i styrelsen mejlar våra kontaktuppgifter till respektive sektor och meddelar
datum för kommande styrelsemöte 19/9, dit sektoransvariga ska bjudas in.

Syftet med kontaktpersoner i styrelsen är att sektoransvariga ska ha en enkel kontakt dit de
kan vända sig med frågor och förslag.

§ 50.  Övriga frågor

1. Malin tog upp frågan om patrull hundutbildning för blivande patrullhundsekipage.
Anlagstest ska göras och hund får åldersdispens till fem år p g a pandemin. Vi får inte
ha internatutbildningar p g a pandemin utan får hoppas på att utbildningar ska kunna
starta upp år 2022.

2. Tävlingsledarutbildning bruks Anki och Gunilla Sjölund har haft en digital
tävlingsledare utbildning. Niklas Knutar har gått med i TÄS sektor då Gunilla är sjuk.
Arne Näsholm erbjuder sig att hjälpa till med tävlingsledarutbildning.

Tävlingsledarutbildning för lydnad behövs också. Det blir nya regler 2022 för
lydnadsklass III.

§ 51.  Nästa möte

19/9-21 kl 16.00 Härnösand, Sälsten 9 Sportdykarklubbens lokal (sektoransvariga
bjuds in)

17/10-21 kl 16.00 Härnösand, Sälsten 9 Sportdykarklubbens lokal

Vid protokollet: Justeras: Justeras:

Lilian Berglund Anki Andremo Lennart Högel

Sekreterare Ordförande
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