
Anteckningar från D-HUK möte den 10 februari 2016 på Tidaholm Bk. 

Närvarande: Marie Lillerskog, Anette Kjellén, Annelie Karlsson Karjalainen 

Mötet öppnas klockan 10.15. 

Utbildningar på gång 

 Två moduler allmänlydnad steg 2 instruktörsutbildningar planeras 

under senhösten 2016. Marie och Carola gör dessa moduler som sin 

examination för att bli lärare i allmänlydnad steg 2. 

 M3 kommer köras i Nossebro via RUS. Inbjudan har gått ut till 

utbildningsansvariga.  

Se till att de som vill gå steg 2 har M3! 

 M1 3 april i Mullsjö, Britta Althorn är bokad som lärare. Inbjudan har 

gått ut till utbildningsansvariga.  

 SBK Instruktör Specialsök pågår med sju deltagare. 

 Allmänlydnadsinstruktörsutbildningen har examination 2 april i 

Töreboda. Anette Kjellén är examinator. 

 Grundmodul som körs av René Friberg är snart färdig. 

 Inför allmänlydnadsinstruktörsutbildningen steg 2 behöver vi köra TSB-

dag, coachingdag, analysdag .  

 En dag kommer hållas för rallylydnadsinstruktörer med Marie Lillerskog 

som lärare. Mona Bratt kommer tillfrågas om att delta och prata regler. 

 SFR anordnar L1,  kommer köras 27 februari i Lidköping 

 29 september - 2 oktober kommer ett lärareventet att vara i Nora. Vi 

har budgeterat för 2 lärare. . 

 22-23 oktober utbildningskonferens för distriktens utbildningsansvariga 

. 

 

 



Föreläsning 2016 

 Föreläsning med Jan Gyllensten är bokat till 20 November. Den riktar sig 

till instruktörer/handledare  samt allmänlydnad instruktörsutbildningen 

steg 2 som prioriteras i första hand . 

Kulmöte 

Kulmöte på Billinge 17 mars klockan 18.30. 

Punkter till kulmötet: enligt utskickad dagordning 

 

Rally 

Förfrågan skickas ut till rallylydnadsansvariga om vilket behov som 

finns för utbildning till rallylydnadsinstruktör. 

 

Övrigt 

Man har börjat med telefonmöten med utbildningsansvariga i distrikten. 

Det är uppdelat i olika distrikt. Skaraborg, Småland, Värmland, 

Nästa telefonmöte är 8 maj klockan 18.00 - 19.00. 

Distriktsstyrelsen har tagit beslut om att man inte höjer modulavgiften  

under 2016.  

 
Nästa möte 
Nästa möte blir på kulmötet 17 mars klockan 18.30. 

                                                                        

Mötet avslutas 11.05 

 

Vid pennan: 

Annelie Karlsson Karjalainen 

 


