‐Proto
okoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2014‐099‐30
Plats:
Närvaraande:

Anita Tordenlid, Varberrg
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
UW
W valdes attt justera daagens proto
okoll.

§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

Laabradorklub
bbens deltaagande i WT
T till minne av tidigaree ordförand
de
Birgitta Wied
demann.
‐Styrelsen beslutade att sponsra och ge bidrag
g med 1000 kr

§6

Frrån HS
‐M
Medlemsmaatrikel
Trre tappade, en ny medllem. Valp/u
unghunds trräffar skall uunder våren
n
geenomföras både
b
i norraa och södra länsdelen för
f att värvaa nya medle
emmar.
‐Enkät ang evventuell revvidering av regler
r
för LR
RKs inofficieella utställningar.
LN
N svarar och
h skickar in ttill HS.

§7

Jakt
‐Poängjakt 11
1 oktober
Plats Åkulla. 18
1 anmäldaa i nuläget. Yvonne
Y
Lind
dqvist dömeer. Önskan om fler
funktionärer kan stå på iinbjudan occh på fb. Styyrelsen besllutade att in
nte dela
utt rosetter tilll vinnarna ppå poängjakkterna.
‐Poängjakt i vår.
v
Frrågan bordläägges.

‐B
B‐prov
Fö
örslag från jaktansvarigga om minstt ett särskiltt prov undeer både våre
en och
hö
östen. Ev bååde NKL ochh ÖKL på hö
östen.
‐”A
Apportera för
f livet”
Evvenemang där
d behållni ngen går tilll Cancerfon
nden. Besluttades att in
nhandla
3 st
s dummiess med texteen ”Apporte
era för livet”” som priserr på poängjakten.
§8

Uttställning
‐In
nofficiell utsställning 20014‐09‐13, reflektioner
r
Deeltagarna haar gett månnga positiva kommenta
arer. Bra ge nomfört
arrrangemangg. Planeras aatt upprepaas varje höst i mitten avv septembe
er. LN
bö
örjar redan nu leta dom
mare till helgen 12‐13/9 2015.

§9

mhet
Uttbildning/kursverksam
‐V
Vad ska vi errbjuda undeer hösten/våren? Se §6
6
Go
ordon Hodggson kommeer någon gåång under säsongen föör
ap
pporteringstträning.
‐A
Apporteringsskurs för nyybörjare me
ed start und
der 2015. In struktör fråån
klu
ubben.
‐Ö
Öppen appo
orteringstränning för nyb
börjare i klu
ubbens regi,, t ex på lördag
fö
örmiddagar.
‐H
Helgkurs i ap
pportering m
med Åsa No
orrby, ev i april.
‐”Prova på daag”, eller heellre kallad ”Labradord
”
ag” bordläggges.
‐R
Rapport från
n viltspårkurrs. Kursen relativt
r
nystartad men bra så här långt.
‐K
Kommissarie
eutbildning
UW
W ordnar lo
okal och kurrsledare läm
mplig lördag
g i höst.

§10

Övvriga frågorr

§11

Näästa möte
Näästa möte bestämdes
b
ttill måndage
en den 27 oktober
o
hoss Anita Tord
denlid i
Vaarberg

§12

M
Mötet
avsluttas

Kerstin Ekstrand‐Christiansson
n,
Ordföraande

Ulla Willderoth
Justerarre

Gu
unvor Juhlin‐Dannfelt
Sekreterare

