Protoko
oll
Ordinarrie styrelsem
möte 29 novvember 20114
Plats Alvvhaga, Fegeen.
Närvaraande;

nsson (KEC)) (Ordf), Cisssi Brusehed
d (CB),
Kerrstin Ekstrannd‐Christian
Anita Tordenliid (AT), Agn
nes Polak‐Ring (APR), U
Ulla Wildero
oth
(UW
W).

§1

ets öppnand
de och godkkännande av
a dagordniing.
Möte
KEC öppnade
ö
mö
ötet och förreslagen dagordning go
odkändes.

§2

Val avv justeringssperson.
AT vaaldes av justtera dagenss protokoll.

§3

Föreggående möttesprotoko ll.
Föreggående möttesprotokol l godkändes och lades till handlinggarna.

§4

Ekono
omisk geno
omgång gjo rdes ej då kassör
k
var fö
örhindrad aatt närvara.

§5

Mugggar med klu
ubbens loggga.
CB reedogjorde fö
ör inköp av mugg med Lab Halland
ds logga fråån Skottorpss
Stenggods. Engån
ngskostnad fför logga 1.250 kr. Avrop med minnsta beställning
105 kr/st.
k
Beslötts att CB besställer 20 stt.

§6

Hemssidan.
Beslö
öts att tilläggg generellt skulle görass, till alla utannonseradde kurser, att
a alla
raser var välkom
mna att deltaaga.
Beslö
öts att historieinformattionen skulle uppdateras.

§7

Från HS.
Medlemsmatrike
el oförändraad.
Nya riktlinjer
r
RO
OA 2015 WTT genomgickks.

§8

Jakt.
Beslö
öts att ansökka om ordinnarie B‐provv för Nkl 25.4 samt för Nkl + Ökl 15+16.8
skullee göras.
Poänggjakt 5.9 occh i sambannd med poän
ngjakten utställning 6.99. Plats Åku
ulla.

§9

Utstäällning.
Då an
nsvarig för utställning
u
vvar förhindrrad att närvvara utgick ddenna punkkt på
dagorrdningen.

§10

Utbildning/kursverksamhet.
Valp/unghundsträff. Ingen genomgång då ansvarig ej var närvarande.
Gordon Hodgson. Närmare presentation kommer att finnas på Lab Hallands
hemsida inom kort. Kurser för unghund‐elit kommer att annonseras med GH
som instruktör. Aktuell tid 28+29 mars 2015. Plats; trakterna kring Varberg, ex
vis Åkulla.

§11

Regionmöte.
Regionmöte 15 februari 2015 kl 17.00. Plats Halmstad Hundutbildning, Holm.

§12

Övriga frågor.
Inga övriga frågor ställdes.

§13

Nästa möte beslutades till 27 januari 2015 kl 18:00 hos Anita Tordenlid i
Varberg.

_____________________________
Kerstin Ekstrand‐Christiansson
Ordförande

_______________________________
Anita Tordenlid
Justerare

_______________________________
Ulla Wilderoth
Sekreterare

