
                               Anteckningar från D-HUK möte den 29/4 i Mariestad 

Närvarande: Marie Lillerskog, Gudrun Berger, Annelie Karlsson Karjalainen 

Mötet öppnas 10.15. 

 Marie informerar angående vad ansvarsområdet för rallydelen innebär för Gudrun. 

 Titti Benjaminsson startar en rallylydnadsinstruktörsutbildning den 1/6 som är en del 

av hennes lärarutbildning. Gudrun kollar av med Titti den 4/5 hur många anmälda det 

är. 

Vem gör vad i utbildningen: 

 Gudrun Berger – ansvarig för rallylydnaden 

 Anette Kjellén – ansvarig för lärarna 

 Annelie Karlsson Karjalainen – Tar emot anmälningar, skriver listor, är sekreterare på 

möten, skickar ut inbjudningar plus protokoll till webb, utbildningsansvariga på 

klubbarna. 

 Marie Lillerskog ansvarar för det övriga 

Övriga frågor: 

 Resor samlar man ihop under året och sedan skickar in till distriktet innan årsskiftet 

och får ut sin ersättning. 

 Telefonmöten planeras av D-HUK. Annelie kollar upp ett gratis alternativ. 

 Inbjudningar får lärarna snickra ihop själva efter mall som finns och sedan ska 

inbjudan godkännas och skickas ut av D-HUK. 

 Utbildningskonferensen blev inställd i maj men ny konferens är planerad till den 25-

26/10 troligen. Två stycken åker på den. Gudrun Berger åker och sedan blir det Marie 

Lillerskog om hon inte är bortrest i så fall åker Annelie Karlsson Karjalainen. 

 Lärarutbildning startar 13- 16 november och resten av utbildningen är under 2015. 

 Lärarutbildningen är omgjord utan att man sagt något. Den är indelad i 6 moduler nu 

och då blir man lärare för att hålla grundmoduler endast. Kostnaden per modul är 

3325 kronor/modul. D-HUK tycker det är konstigt att man gör om modulerna och 

ökar kostnaden med 100% utan att distriktet får ut det på remiss eller liknande. 

 

 Mötet sammanställer ett förslag på priolista över de lärare som anmält sitt intresse 

till lärarkonventet. Marie sänder listan till styrelsen för beslut i frågan.(Bilaga1.) 



Marie Lillerskog, Jessica Mankovitz är klara lärare samt Titti Benjaminsson beräknas vara 

klar och har därmed givna platser på konventet. 

 

 Marie pratar med Anette Kjellén att hon tillfrågar lärarna vilka som kan tänkas hålla 

grundmodul i höst. Anette tillfrågar även lärare till en M1. 

Marie skickar ut en inbjudan för att se intresset för grundmodul. 

 

 Specialkurser spår,sök,rapport kom upp som önskemål på KUL mötet. 

Marie tillfrågar Barbro Lund och Ulla-Britt Norberg. 

 

 Utbildningsdagen i höst som klubbarna önskade så blir det en belöningsträningsdag 

för ”gamla” instruktörer. Lördagen den 27/9 planeras dagen till. 

Jessica Mankovitz håller för tävlingslydnad 

Marie Lillerskog håller för vardagslydnad  

 

- Nästa KUL möte är den 13/11 klockan 18.30 på Falbygden Bk 

- Nästa distriktsmöte är den 6/5 klockan 19.00 på Skövde Bk 

 

Mötet avslutas klockan 11.55 och Marie tackar för visat intresse. 

 

Vid pennan: 
Annelie Karlsson Karjalainen 


