Protokoll
Ordinarie möte för styrelsen 2014-01-09

Plats:
Närvarande:

Anita Tordenlid, Varberg
Kerstin Ekstrand-Christiansson (KEC), Anita Tordenlid (AT), Lars Hagberg
(LH), Cissi Brusehed (CB), Agnes Pollak (AP), Ulla Wilderoth (UW), Gunvor
Juhlin-Dannfelt (GJD)
Linda Nordblom (LN), adjungerad utställningsansvarig

§1

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Kerstin Ekstrand-Christiansson (KEC) öppnade mötet och föreslagen
dagordning godkändes.

§2

Val av justeringsperson
Cissi Brusehed valdes att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

§4

Ekonomisk genomgång
Kassören gjorde en genomgång av ekonomin i form av balans- och
resultaträkning. 2013 innebar en vinst för föreningen.

§5

Regionmöte 2014-02-16
Tid kl 16.00, plats Halmstad Hundutbildning i Holm.
Genomgång av följande:
-Verksamhetsberättelse
-Årsbokslut
-Resultat, balansräkning och revisorsberättelse
-Förslag till verksamhetsplan
-Förslag till budget
-Förslag till reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och
övriga funktionärer
-Valfrågor

§6

Från HS
-Medlemsmatrikel
Tre nya valp-medlemmar, vykort som välkomsthälsning skickas av KEC.
Vykorten skall fördelas i styrelsen för att lättare kunna delas ut och värva
och välkomna nya medlemmar.

-Regionmöte. Hålls på Öster Malma utanför Nyköping. KEC deltar.
-Fullmäktige. Hålls i Upplands Väsby 29-30 mars. KEC deltar som delegat för
Halland. Även AT kommer att närvara, båda ordnar privat boende.
§7

Labradormästerskapet 2015
-Bestämmande av provplatser
KEC och AT åker till Åkulla och förhandlar 10/1.
-Första förslag till budget presenteras av LH. Herrfallets budget efterlyses.
-Utställning.
Genomgång efter Katarina Rambergs besök. Exteriördelens betydelse på LM
betonades. Val av domare och ringsekreterare viktigt.

§8

Jakt
-Särskilt B-prov
26 april 2014 på Alvhaga i Fegen. Domare Willy Gustavsson. Annons i
Labradoren med hänvisning till ”SSRK prov” för anmälan.

§9

Utställning
-Inofficiell utställning i maj
4 maj 2014 på Södra Näs Kamping i Varberg. Domare Majlis Åkesson, Kennel
Applejacks. Utställningsstart 10.00, ringträning 9.00-9.45.
Veterinärbesiktning krävs. LN bestyrelse. CB kommissarie. GJD
ringsekreterare. Anmälan till LN på SKK:s blankett. Sista anmälningsdag 3
april. Katalog ska tryckas, CB ansvarar. PM och nummerlapp skickas ut
senast 1 ve före utställningen. Rosetter behöver inköpas. Priser till CK, HP,
BIR, BIN och BIS. Alla hjälps åt att inskaffa priser och meddelar LN.
Deltagaravgift 200 kr/vuxen hund 100 kr/valp. Placeringsskyltar trycks av
LN. Annons i Labradoren skrivs av LN. Behövs någon form av
ansvarsförsäkring? LH kontaktar HS och väcker frågan.

§10

Utbildning/kursverksamhet
-Viltspårkurs planeras i norr, nybörjar- fortsättning- och öppenklass.
Eventuellt i samarbete med Studiefrämjandet. Skall generera ett överskott
till klubben. LH undersöker detta.
-Utbildning till kommissarie och provledare.
Tvådagarsutbildning planeras i vår av Region Småland, öppen även för andra
medlemmar. Datum ännu ej bestämt.
-Endagskurs i apportering med instruktör planeras.
-Prova-på aktiviteter under våren diskuterades.

§11

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§12

Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte 16/2 i samband med Regionmötet.

§13

Mötet avslutas

Kerstin Ekstrand-Christiansson
Ordförande

Cissi Brusehed
Justerare

Gunvor Juhlin-Dannfelt
Sekreterare

