Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2014‐088‐18
Plats:
Närvaraande:

Agnes Polakk‐Ring, Alvhaaga, Fegen
A
K
Kerstin
Ekstrand‐Christ iansson (KEEC), Lars Hag
gberg (LH), Agnes Polak‐Ring
(A
APR), Cissi Brusehed
B
(CCB), Gunvorr Juhlin‐Dan
nnfelt (GJD)), Linda Norrdblom
(LN)

§1

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

§2

Vaal av justeriingsperson
CB valdes attt justera da gens protokkoll.

§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

Frrån HS
‐M
Medlemsmaatrikel
KEEC har skickkat ut klubbeens vykort till
t de senasste månadeernas nya
medlemmar
HS synpunktter på vårt aavhopp av LM
L 2015.
‐H
Man tycker sjjälvklart attt det är tråkkigt att vi ho
oppat av som
m arrangörer och
oppas att nåågon annann sektion tarr över arran
ngemanget 2015 iställe
et.
ho

§6

Jakt
‐Poängjakt 11
1 oktober
Plats Åkulla. Vilt
V finns. Fller funktion
närer efterfrrågas. Bra r utiner behö
övs runt
funktionärern
nas mat ochh kaffe, som
m i fortsättningen ordnaas av Lars och
o
An
nna Britta.

§7

Uttställning
‐In
nofficiell utsställning
13
3 september på Södra Näs Campin
ng i Varberg
g. LN dömerr. Både föraanmälan
occh drop in anmälan. Annmälan till CB
C via mail. LN ordnar ppriser.

§8

Uttbildning/kursverksam
mhet
‐V
Viltspår nybö
örjare kurssstart 14/9. Planeras
P
forrtsättning ööppen klass..
‐Prova på dagg, familjedaag utan föranmälan till våren
‐K
Kursdag i apportering m
med Åsa Norrby planeras till vårenn.

§9

Övvriga frågorr
‐Styrelsen behöver ta enn diskussion
n kring vilka långsiktiga mål verksaamheten
skkall ha. Hur stora
s
arranggemang är det rimligt att klara avv, och i så fall när?
Hu
ur ska vägen
n dit se ut ooch vilka delmål skall vi ha?
‐D
Deltagande av
a styrelsem
medlemmarr i klubbenss aktiviteterr tillåts i mån av
plats. Vid kurrser och utbbildning med
d instruktörr betalar styyrelsemedle
emmar
d inofficiellaa prov, tävliingar och uttställningar som arranggeras av
full avgift. Vid
styyrelsen, och
h där det finnns utrymm
me för styrelsemedlemm
mar att starrta, sker
deetta avgiftsffritt.
‐U
Utbildning i SSRK‐prov
S
Deet finns ett behov av attt utbilda ettt par styrelsemedlemm
mar i det
daatabaserade
e anmälninggssystemet ”SSRK Provv”. UW och CB ser till att hitta
ku
urs eller ege
en handledaare till dettaa.
‐U
Utbildning till WT domaare.
Ettt par av styyrelsemedleemmarna haar gått utbildning. Dettta räcker tillls
vid
dare.
‐Subventione
erad kursdagg för styrelssemedlemm
mar?
Neej! Föreninggens pengarr skall användas till akttiviteter som
m är öppna för alla
medlemmar.

§10

Näästa möte
30
0 september kl 18.00 hhos Anita To
ordenlid i Va
arberg.

§11

M
Mötet
avsluttas

Kerstin Ekstrand‐Christiansson
n,
Ordföraande

Cissi Bru
usehed
Justerarre

Gu
unvor Juhlin‐Dannfelt
Sekreterare

