Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2014‐066‐04
Plats:
Närvaraande:

Anita Tordenlid, Tjäderrvägen 9, Vaarberg
A
K
Kerstin
Ekstrand‐Christ iansson (KEEC), Anita To
ordenlid (ATT), Lars Haggberg
(LH), Agnes Polak‐Ring (APR), Cissi Brusehed (CB),
(
Gunvoor Juhlin‐Dannfelt
(GJD), Linda Nordblom (LN)

§1

Mötets öppn
M
nande och ggodkännand
de av dagorrdning
Keerstin Ekstraand‐Christiaansson (KEC
C) öppnade mötet och föreslagen
daagordning godkändes.
g

§2

Vaal av justeriingsperson
Liinda Nordblom valdes att justera dagens protokoll.

§3

Fö
öregående mötesproto
m
okoll
Fö
öregående mötesproto
m
okoll godkän
ndes.

§4

Ekkonomisk ge
enomgång
Kaassören gjorrde en genoomgång av ekonomin
e
som
s
är god.

§5

Hu
ur kan vi an
nvända dipl omen
Laabrador Hallands trycktta diplom skkall användas till pristaagare vid tävvling
occh prov. CB gör ett försslag till intygg att använd
das vid genoomgången kurs i
Laabrador Hallands regi.

§6

Frrån HS
‐M
Medlemsmaatrikel
‐Styrelseprotokoll
‐R
Regionbrev.
Varför finns det inte en kommentaar angående
e LM 2015? Alla andra
ko
ommande evenemang
e
presenteras. Finns dett inte någott intresse i HS
H att
LM
M arrangeraas 2015?

§7

Laabradormässterskapet 22015
‐B
Budgetförslaag. Aktuell bbudget pekaar på underrskott. Var ooch en tänkker
igeenom möjligheter till öökade inkom
mster och fä
ärre utgifterr.

‐A
Ansvarsområden:
‐A
Administration: Under tävlingarnaa: GJD. Anmälningar, PM
M, katalog: CB.
‐Ve
eterinär på plats: KEC kontrolleraar regelverket på jordbrruksverket.
‐H
Hemsida, infformation, katalog, PM
M: CB. CB frrågade 6/2 w
webbansvaarig på
HSS om möjliggheten att ööppna en do
omän kallad
d ”Labradorrmästerskap
pet”,
so
om sedan kaan använda s av kommaande arrang
görsklubbarr. Frågan skickades
vid
dare till ord
dförande i H
HS som ännu
u inte svarat. Labradorr Halland öp
ppnar
do
omänen ww
ww.labradorrmasterskapet.se för att underlättta för besökkarna.
‐Sponsorer: AP
A och GJD.. KEC kontaktar separat Agria och Royal Canin.
Domare, jakkt och utstä llning: Resp
pektive omrrådesansvarrig.
‐D
‐P
Provledare: AT. Kommiissarie: Exte
ern. Bestyre
else: Labraddor Hallandss
styyrelse.
‐SSkyltning (”byggansvarrig”): Bengtt Nordblom?
‐K
Kassör: Lars Hagberg
‐R
Ringsekreterare: Utses av LN.
‐A
Ammunition
n: Inköps eft
fter prisuppgift, CB und
dersöker.
‐K
Köpa diplom
m, kontorsm
material: GJD
‐U
Utställningsringar och rrutor: Respektive ansvvarig, LN, ATT och UW.
‐H
Hämta och skjutsa
s
dom
mare och funktionärer:: Respektivee områdesaansvarig.
‐P
Prisbord: LH
‐K
Kontroll av vaccination
v
nsintyg, inbe
etald starta
avgift och m
medlemsavggift: GJD
‐Samlingsanssvarig: Lördag AT och UW,
U söndag
g LN och KECC.
‐Städa i markken: Rutanssvarig ansvaarar för sin ruta.
r
Slutkoontroll görs av
byyggansvarig.
‐U
Utbetalning av reseersäättningar: LH
L
‐R
Reportage i Labradoren
n och på he
emsidan: KE
EC Bilder: Footoansvarigg AP
‐Funktionäre
er: Engageraas av respekktive områd
desansvarig..
‐W
WT protokoll, samman
nräkning av mästerskap
pet: GJD
§8

Jakt
Hallandsmässterskapet
‐H
20
0/7. Domare
e Mariusz N
Narozny. Plaats bestäms av AT och UW.
Prriser saknas. LH och GJD
D ordnar.
Heelgkursen med
m Mirjam slog mycke
et väl ut. Fle
er kortkurseer efterfrågaas.
Fö
örslag på insstruktörer: Å
Åsa Norrbyy (CB frågar om intressee och pris), Bengt
Gö
öran Landin
n.
‐A
Ammunition
n. CB, AT ochh UW undersöker pris på skott.
‐Samverkansmöte med SSSRK: Hålls i Kållered 14/6.
1
LN ochh UW anmäls.

§9

Uttställning
‐In
nofficiell utsställning i h öst på Södrra Näs camp
ping, förslaggsvis 13/9 2014.
2
Fö
ör att få tillrräckligt antaal anmälningar behövs samarbetee med fler raaser på
saamma utställning.

§10

Uttbildning/kursverksam
mhet
‐A
Anstår till näästa styrelseemöte

§11

Övvriga frågorr
Inga övriga frrågor anmälldes.

§12

Näästa möte
Näästa möte bestämdes
b
ttill den 18 augusti
a
kl 18
8.00 på Alvhhaga i Fegen
n.

§13

M
Mötet
avsluttas

Kerstin Ekstrand‐Christiansson
n,
Ordföraande

Linda Nordblom
Justerarre

Gu
unvor Juhlin‐Dannfelt
Sekreterare

