Protokoll
Ordinarie möte för styrelsen
2015-01-27
Plats:
Närvarande:

Anita Tordenlid, Varberg
Kerstin Ekstrand-Christiansson (KEC), Anita Tordenlid (AT), Lars Hagberg
(LH), Cissi Brusehed (CB), Gunvor Juhlin-Dannfelt (GJD), Linda Nordblom
(LN), Ulla Wilderoth (UW), Agnes Polak-Ring (APR)

§1

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Kerstin Ekstrand-Christiansson (KEC) öppnade mötet och föreslagen
dagordning godkändes.

§2

Val av justeringsperson
Agnes Polak-Ring valdes att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§4

Ekonomisk genomgång
Ingen separat genomgång av detta. Ekonomin är god.

§5

Regionmötet
-Dagordning ordinarie regionmöte 2015. Godkändes av styrelsen.
-Balans- och resultaträkning 2015. Räkenskaperna är reviderade och
godkända av revisor.
-Budget 2015. Revideras och godkänns.
-Verksamhetsberättelse 2014. Godkändes av styrelsen.
-Verksamhetsplan 2015. Godkändes av styrelsen.

§6

Hemsidan
-KEC har i uppgift att skriva om historiken
-Web hotellet byts ut. Det nya är utan gästbok men den funktionen har
tagits över av facebook.

§7

Från HS
-Medlemsmatrikel. Tre tappade, inga nya medlemmar.
-Inbjudan Fullmäktige. Ingen representation från Halland.

§8

Jakt
-Poängjakt i vår 11/4 och i höst 5/9
-Beslut om särskilt B-prov. Beslutas att arrangeras hösten 2015.
-Hallandsmästerskap 19/7.
-Viltspår. Planeras fortsättnings- och nybörjarkurs i vår och en nybörjar
kurs i höst. Kurserna kommer att hållas i Varbergstrakten.

§9

Utställning
-Genomförs söndagen den 6 sepember på Södra Näs Camping, Varberg.
Domare ska utses, LN ordnar. Arrangemanget anslås även på campingens
anslagstavla.
-Valp-/unghundsträffar skall genomföras av LN i norr med start i april.

§10

Utbildning/kursverksamhet
-Gordon Hodgson kommer 26-30 mars. Lördagens och söndagens kurser är
fulltecknade. Vi har flera reserver till dagarna. När inbetalningarna är gjorda
vet vi hur många som faktiskt kommer. Även åskådarplatser är reserverade.
-Apporteringsträningar kommer att genomföras utanför Halmstad varje
söndag under våren. GJD, KEC och Hasse Larsson hjälper till, eventuellt
någon annan från styrelsen vid behov.
-Viltspårtävling. Framförs som förslag. LN stämmer av med
arrangörerna av den spårtävling som arrangeras årligen av Lab Väst.

§11

Övriga frågor
-Muggar med klubb-logo. 20 muggar med två-färgs logo beställda och
färdiga.

§12

Nästa möte
Regionmöte 15/2 och härefter 5/3 kl 18.00 hos Anita Tordenlid, Varberg.

§13

Mötet avslutas

Kerstin Ekstrand-Christiansson
Ordförande

Agnes Polak-Ring
Justerare

Gunvor Juhlin-Dannfelt
Sekreterare

