
Anteckningar från D-HUK möte den 4 november 2015 via telefonen. 

Närvarande: Marie Lillerskog, Gudrun Berger, Annelie Karlsson Karjalainen 

Mötet öppnas klockan 10.00. 

Kulmöte: 

Endast 3 klubbar har anmält sig till KUL mötet. Fler hinner anmäla sig under 

dagen då det är sista anmälningsdag.  

KUL mötets agenda: 

- Information från Utbildningskonferensen. 

- Utbildning lärare 

- Utbildningar som varit ( M1, Nosework, Rallylydnad) 

Utbildningar på gång 

 Till Raskunskapsdagen 25 november är det endast 50 anmälningar. 

 Carola Berg och Marie Lillerskog åker till Nora  13- 15 november och 

påbörjar steg 2 i Lärarutbildningen. 

 L1 är planerad i Götene 30 januari 2016. 

 En grundmodul är planerad. 

 Två allmänlydnad instruktörsutbildningar planeras under 2016. 

 Till specialsök den 17 januari 2016 är det 2 anmälningar vid dags datum. 

 Två M3 kommer behövas under 2016. 

 

Verksamhetsplanen för 2016 - 2017 ska ses över och sändas ut till klubbarna 

för översyn. 

 

 

 

 



Information från rallyansvarig Gudrun 

Domare och funktionärer behöver utbildas. 

Det är dålig respons vid förfrågan om att utbilda skrivare, tävlingsledare. 

Det måste utbildas funktionärer för att kunna arrangera tävlingarna i rally. 

Ett försök att få till utbildningar i distriktet måste göras.  

Domarutbildning kan man försöka att gå ihop med andra distrikt. 

 

Förslag är att man håller en dag där man pratar avancerad och mästarklass där 

Marie Lillerskog föreläser och att man även bjuder in Mona Bratt och prata om 

regler. Ställa frågan på KUL mötet om det skulle vara intressant. 

 

Övrigt 

 Annelie informerar från utbildningskonferensen i Nora 24-25 oktober. 

 Regionerna fungerar inte längre och bör ventileras på KUL mötet. 

 Alla kan fundera till nästa möte vad den som ställer upp och hjälper  

            någon en kväll ska få för ersättning. Förslagsvis 500 kr/ kväll ? 

 
 
Nästa möte 
Nästa möte blir ett budgetmöte på SFR i Skövde. Marie bokar Torsdag 26/11 
klockan 13.00 om det är ledigt. 

                                                                        

Mötet avslutas 11.15 

 

Vid pennan: 

Annelie Karlsson Karjalainen 

 


