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Protokoll 6/2021 vid styrelsemöte inom MND 

Datum söndag 17 oktober 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),  Lena Oskarsson (suppleant) 

Anmält förhinder: Arne Näsholm (deltar på domarkonferens), Peter Öhlén 

Sammankallande i kommittéer: Linda Jansson Tjänstehund, Carina Norberg HUS / Rally   

  

§ 52.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat 

        

§ 53.  Dagordning 

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen 

         

§ 54.  Val av justerare 

Lennart Högel valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll 

        

§ 55.  Information från respektive kommittéer 

Tjänstehund 

All information från sektorn publicerar Linda på MND:s facebook sida.  Jenny Lindqvist      

S-valls BK, ansvarar för MND:s hemsida. För tillfället är det inga aktiva kurser inom 

tjänstehund. Linda påpekar att vi behöver se över tillgången till instruktörer för tjänstehund 

inom distriktet. 

 

 

 



 

 

Rallylydnad 

Eva Eriksson, Timrå BK, är nu sammankallande i rallysektorn. Det kan vara svårt att hitta 

domare till rallytävlingarna. Intresset för rallylydnad är stort. Carina ska lägga ut en förfrågan 

på MND:s sida med förfrågan om intresse för domarutbildning. Det har hållits en 

rallyinstruktörsutbildning under året, och det har även anordnats en instruktörsutbildning 

specialsök med examination i augusti-21. 

 

HUS – utbildning 

En lärarutbildning SBK kommer att starta i februari / mars-22 i Umeå. Ett mejl kommer att 

skickas till lokalklubbarna med förfrågan om lämpliga kandidater. 

Vilande lärare SBK, i distriktet behöver göra en uppdatering. Inventering behöver göras av 

antalet lärare och instruktörer i distriktet. Tidigare utbildade instruktörer som vilat ett tag 

behöver en uppdatering. Vi behöver hitta lämpliga sätt för att kunna göra det. 

HUG- hundägarutbildningsgruppen önskar en träff i november. Det ska hållas en träff då med 

utbildningsansvariga på lokalklubbarna. 

Önskemål har framförts om fortbildning av allmänlydnadsinstruktörer i bruksgrenar. En 

inplanerad helg med instruktören Emelie Söderberg var tänkt till oktober, men den kommer 

att flyttas fram till våren-22. Det är viktigt att fylla på med SBK instruktörer som utbildas 

fortlöpande. 

 

TÄS - tävling 

Niklas Knutar är nu med i tävlingskommittén, Anki är sammankallande. Inbjudan till 

domarkonferens bruks, 13 november, har skickats ut. Konferensen kommer att hållas i Timrå 

BK. Arne Näsholm är på domarkonferens lydnad denna helg, 16-17/10, med uppdatering av 

de nya reglerna klass III som gäller fr o m 1 januari-22. Det måste hållas en domarkonferens 

lydnad i distriktet under våren-22, den första officiella lydnadstävlingen i distriktet är 5 febr-

22 i Kramfors. Det behövs även hållas tävlingsledarkonferens. Arne kommer att hålla i en 

tävlingsledarutbildning. Vi behöver även anordna tävlingssekreterarutbildning, både för bruks 

och lydnad eftersom det är separata utbildningar. 

Domarkonferens digitalt kommer för andra året i rad att hållas för hela Sverige, så att alla 

domare får en likvärdig uppdatering. 

De bruks- och lydnadstävlingar som klubbarna har sökt för 2022 ska godkännas av distriktet 

senast den 1 november. Rallytävlingarna godkänns centralt av SBK. 
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RUS 

Ingen representant på styrelsemötet, men Margareta Carlsson som sammankallande har mejlat 

lite info. RUS planerar att kalla klubbarnas mental o utställningsansvariga för en genomgång, 

bland annat ska mentalbanorna kvalitetssäkras igen. 

Lennart saknar rapport om antal deltagande hundar från Timrå BK:s utställning. Malin mejlar 

Meta och påminner om rapporten. 

 

Specialsök 

Ingen representant från sektorn med på mötet. 

 

§ 56.  Lokalklubbskonferens 

En inbjudan till digital lokalklubbskonferens, den 21 november kl 15.00 via zoom, kommer 

att skickas till våra lokalklubbar i distriktet. Lilian skickar inbjudan med mötesagenda till 

klubbarna. Lokalklubbskonferenser ska hållas årligen enligt SBK:s stadgar, och distriktets roll 

som samarbetsorganisation för lokalklubbarna ska tydliggöras. 

En fysisk lokalklubbskonferens planeras till april-22, preliminärt den 3 april i Sollefteå. 

Lennart efterforskar en lämplig lokal för träffen. 

Diskuterades att försöka hitta en föreläsare eller annat tema för att locka lite extra till 

konferensen. 

   

§ 57.  Info från SBK 

Anki informerade från distriktsforum. Framfördes att SBK vill att distrikten som 

samarbetsorganisation för lokalklubbarna ska ha en större roll, diskutera och råda i olika 

frågor så att SBK centralt avlastas mer. 

Det kommer att vara möten med licensgrupper i distrikten framöver. 

Information om SBK:s nya webb den 28 oktober, inbjudan till Anki. 

Valberedningen centralt var med på mötet distriktsforum, och informerade att två i SBK:s 

förbundsstyrelse kommer att avgå i förtid, och att två i styrelsen inte kommer att ställa upp till 

omval. Distrikt och lokalklubbar ska senast 5 december yttra sig till valberedningen centralt. 



 

 

Det finns ett förslag att ”Upp och hoppa, sund med hund” ska implementeras i prov-och 

tävling i framtiden. 

SBK har skickat ut en enkät digitalt ”Pulsmätning-tempen på organisationen” som ska 

besvaras. Styrelsen diskuterade de åtta frågorna i enkäten och enades om svarsalternativ. 

Lilian besvarar enkäten till SBK. 

 

§ 58.  Inkomna skrivelser      

13/10 Info från SKK: Nyttan av kritiker och SRD-rapporter 

29/9 Info från SKK:  Beslut om uteslutning av medlemmar 

27/9 Info från SBK: Dispens för träning och tävling 1 mars-20 augusti 

24/9 Inbjudan från SBK till domarkonferens i lydnad. Arne Näsholm deltar från oss 

10/9 Förfrågan från SBK:s centrala valberedning. Frågeenkät besvaras senast 5/12 

9/9 Info från SBK: Utställningsadministration – bekräftelse per e-post, katalog för 

PC/internetanmälan 

8/9 Nyhetsbrev Patrullhund kvartal 3 

 

§ 59.  AU beslut för fastställande 

Beslutades att det ska inköpas en skrivare till ordförande, Anki. Lennart har beställt en 

skrivare till en kostnad av 950 kr. 

  

§ 60.  Ekonomi-kassörs rapport 

Behållningen är totalt 509 163 kronor. Det ekonomiska utfallet är något lägre än budget, 

eftersom kvartal 4 medlemsavgifter är inte fakturerat till lokalklubbarna än. 

 

§ 61.  Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§ 62.  Nästa möte 

Måndag 15 november kl 18.00 via zoom. 
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Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 

 

Lilian Berglund  Anki Andremo Lennart Högel 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

      

 


