Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2015‐099‐01
Plats:
Närvaraande:

Kerstin Ekstrand‐Christ iansson, Haalmstad
K
K
Kerstin
Ekstrand‐Christ iansson (KEEC), Anita To
ordenlid (ATT), Lars Haggberg
(LH), Gunvor Juhlin‐Dannnfelt (GJD
D), Cissi Brussehed (CB), Linda Nord
dblom
(LN), Ulla Wilderoth (UW
W), Agnes Polak‐Ring
P
(APR)
(

§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
Lin
nda Nordblo
om valdes aatt justera dagens
d
prottokoll.

§3

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

§4

Ekkonomisk ge
enomgång
Ekkonomin i fö
öreningen äär mycket go
od.

§5

He
emsidan
‐G
Gemensam plattform?
p
8 regioner haar anmält sittt intresse till
t arbetet med
m den geemensammaa
plattformen. Ingen ytterrligare inforrmation har kommit fråån huvudstyyrelsen.
eckling av v år befintligaa hemsida i väntan på beslut från HS?
‐Fortsatt utve
Vi utvecklar inte vår egeen hemsida innan vi vett hur det gåår med den
geemensamma.

§6

Frrån HS
‐M
Medlemsmaatrikel. Inge n förändring i juni, 4 nyya och 2 tapppade medlemmar
i ju
uli.
‐LRK protokoll. Inga nyheeter av intre
esse för vårr region.

§7

Jakt
‐Ytterligare B‐prov
B
med tanke på de
et stora intrresset?
Vi ska inte arrangera någgot ytterligaare B‐prov i höst.
‐Ö
Önskemål från flera meedlemmar om
o Poängjakkt även i hööst.
Intresserade medlemmaar har erbjudit sig att hjälpa till. Vii undersöke
er detta
näärmare.

‐Ersättning fö
ör övernattnning till styrrelsemedlem
mmar i ansl utning till större
s
evvenemang. Vi
V tar upp ddenna punkkt nästa gång.

§8

Uttställning
‐G
Genomgång av förbereddelserna infför utställniingen 6/9 innkl budgetfö
örslag.
Geenomgång av
a budgetenn
Geenomgång av
a körschem
mat
Kaatalog: Vi taar 20 kronorr för kataloggen.

§9

Fu
unktionärsvvästar
Pu
unkten vilan
nde till 20166.

§10

Viiltspår
‐K
Kurser? Vi in
nväntar kurssprogram frrån arrangören för kursser som planeras i
hö
öst.
‐TTävling/mästterskap? In gen tävling kommer attt hållas.

.
§11

Uttbildning/kursverksam
mhet
‐V
Vad finns på agendan?
Trräningshelg med Åsa N orrby i april 2016. CB bestämmer
b
r helg med Åsa.
Å
Evventuellt rab
batterat priis för medle
emmar.
‐H
Hur göra me
ed träningarrna i söder??
Un
nder hösten
n har vi ingeen öppen trräning i Labrrador Hallannds regi.
‐In
nbjuden tränare med rrabatterat pris
p för medlemmar?
r på vissa kuurser. Rabaattens
Beeslutas att ge
g rabatt til l klubbens medlemma
m
sto
orlek bestäms vid varjee enskilt tillfälle.
‐U
Utbildning i A‐prov.
A
Önsskemål från
n medlem
A‐‐provstränin
ng planeras till våren 2016, AT und
dersöker.

§12

Övrigga frågor
‐ Jakt & Fiskemässan, Heagåård . Ingen representattion från La brador Hallland.
‐ Anm
mälan till olika klasser ppå klubbtävlingar. Samma regler ssom för officciella
jaktprov skall gälla.
mmar 2016.. Diskuterass vid nästa styrelsemöt
s
te.
‐ Styrrelsemedlem

§13

Näästa möte
Näästa styrelse
emöte besttämdes till onsdagen
o
den 4 novem
mber 2015 kl
k 17.30
ho
os Anita Torrdenlid i Varrberg

§14

Mötet avsluttas
M
Mötet avslutaades och orrdförande tackade för ett givandee möte.

Kerstin Ekstrand‐Christiansson
n
Ordföraande

Linda Nordblom
Justerarre

Cisssi Brusehed
d
Sekreterare

