
 Anteckningar från D-HUK möte den 26/11 på vid SFR Skövde. 

Närvarande: Marie Lillerskog,  Anette Kjellén, Annelie Karlsson Karjalainen 

Mötet öppnas 10.15. 

Verksamhetsplan och budget planering 

 Uppdatering av 2 lärare våren 2015                                                                                             
Kikki Granholm bokas för coachning delen. Vi hoppas att flera lärare som 
behöver uppdateras, för att kunna hålla dom nya modulerna, anmäler 
sig. Vi kommer att bjuda in instruktörer som inte har fått coachning i sina 
ALI för att fylla ut platserna. 

Belöningsträning med Jessica Mankovitz kommer bokas till augusti 2015 
för andra delen som behövs för uppdateringen av lärarna. 

 En ALImodul med start hösten 2015 där Kikki Granholm kommer bjudas 
in angående  coachningen. 

 KUL möte blir den 21 mars på Billinge Bk. 

 Carola Berg tillfrågas om hon kan tänka sig ta en allmänlydnad modul till 
hösten 2015. 

 Ändring på vilka som ingår i  D-HUK måste ändras på hemsidan. Annelie 
skickar till webbmaster. 

 Kalendern på hemsidan behöver uppdateras med det vi har på gång. 
Annelie skickar till webbmaster. 

 M1 är bokad med Britta Althorn till den 14 februari 2015. 

 Genomgång av policy för lärare gjordes och ska sedan sändas ut till 
berörda. 

 Stimulansdag till rallyinstruktörer och ev. tävlingsekipage planeras av 
Gudrun med Sandra Beijer som lärare. Sandra kostar 4000 kr/dag inkl. 
moms och 20 kr/mil i reseersättning. Gudrun bokar Sandra och kollar i 
distriktet först så inget krockar. 

 K9- Nosework som planers till nästa KUL-möte med föreläsarna Anna De 
Braver och Helena Florin. Kostnaden är 500 kr/timme inkl. moms samt 
reseersättning från Habo. 



 Förslag är att boka föreläsning i höst med Anna De Braver och Helena 
Florin i två dagar. Kostanden är  5500 kr. Max 8 hundar men åhörare så 
många vi vill. 

 Verksamhetsberättelse gicks igenom med några småjusteringar. 

 Budget och verksamhetsplan gicks igenom. 

Bidrag från SFR till steg 2 ALI för lärare får vi bidrag på 1900 kr/ lärare 
dock max 10.000 kronor. 

 Förslag/önskemål att man bjuder in Arne Jonsson och prata om 
avtalsinstruktör vid ett distriktsmöte. 

Nästa möte 
Nästa möte onsdag den 28 januari 2015 via telefonen. 
                                                                        

Mötet avslutas 12.15 

 

Vid pennan: 

Annelie Karlsson Karjalainen 

 


