Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2015‐033‐05
Plats:
Närvaraande:

Anita Tordenlid, Varberrg
A
K
Kerstin
Ekstrand‐Christ iansson (KEEC), Anita To
ordenlid (ATT), Lars Haggberg
(LH), Gunvor Juhlin‐Dannnfelt (GJD
D), Linda Nordblom (LN ), Ulla Wilderoth
(UW), Agness Polak‐Ringg (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
Ullla Wilderotth valdes at t justera daagens protokoll.

§3

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

§4

Ekkonomisk ge
enomgång
Ekkonomin är fortsatt godd.

§5

Hu
ur ska vi använda mugggarna i prisssammanha
ang?
Fö
örstapristaggare i alla tä vlingar och prov som arrangeras
a
aav Labradorr
Haalland komm
mer att få een mugg me
ed klubbenss logotype.

§6

Diiskussion an
ngående evventuellt inköp av ny frysbox
En
n frysbox innehållande vilt håller på
p att gå sönder. Denn a behövere
ersättas.
AP
P lämnar de
e maximala mått som är
ä möjliga fö
ör en ersätttnings frys. LH
un
ndersöker pris
p på ny altternativt be
egagnad fryysbox. Maxppris 2500 krronor.

§7

Re
egionmötett
‐H
Hans Larsson
ns synpunktter från Reggionmötet
Po
oängjaktenss resultat skkall meddelaas i anslutning till tävlinngen.
Tid
digare hade
e dummies olika poängg i söket berroende på ssvårighetsgrraden
avv deras placering i markken. Styrelssen diskuterrar och finnner att man av
prraktiska skäl inte kan geenomföra någon
n
förän
ndring av pooängberäkningen
un
nder innevaarande år.

§8

He
emsidan
‐K
KEC har i upp
pgift att skrriva om historiken. Han
ns Larsson hhar lovat attt vara
beehjälplig då KEC har beegränsad kunskap. LN meddelade
m
aatt på LRK:ss
heemsida finns uppgifter om klubbarnas historik. KEC undeersöker detta.

§9

Frrån HS
Lin
nda Nordblo
om redogörr för Region
nträffen
‐Jaaktprovsfrågor: Nya LM
M‐regler harr arbetats frram. 3 klassser; Junior,
Mästare och Veteran dä r enbart åld
der på hund
den avgör k lasstillhörigghet.
Exxterört baraa konkurrennsbedömnin
ng med inbö
ördes placerring och inggen
offficiell utställning. Hela tävlingen genomförs
g
på
p en dag. SSSRK vill göra WT
till officiell tävlingsform.
‐A
Ang tidninge
en Labradorren: Tappar annonsörer, behöver hjälp av reggionerna
attt hitta nya.
‐A
Avel: Försiktighet med D
DNA test. PRA godkäntt, de flesta aandra ej
vaaliderade. 50% av labraadorerna ge
enetiskt av jakttyp nu. EEn del höftrröntgen
geer numera tveksamt re sultat. Desssa skall skickas till Labrradorklubbe
en
ceentralt för granskning.
‐H
Hemsidan; Flera
F
regioneer har geme
ensam ram på sina hem
msidor. Ege
en text
innanför ramen. Oklart vvilka fördelaar detta gerr när man h ar en egen
fungerande hemsida.
h
Nyy diskussion
n när webba
ansvarig är nnärvarande
e.
Trryckt folder med inform
mation till nya medlemmar finns aatt beställa centralt.
‐U
Utställning; Förslag att vvarje domare ska kunn
na ta ut merr än en hund till BIS
sh
howen på klubbens utsställning. Fullmäktigebe
eslut krävs. Vad ska
uttställningarn
na kallas? TTidigare nam
mn ”Rasspeccial”. Ny bettäckning: In
nofficiell
Laabradorutsttällning.
‐A
Anatomiutbiildning: Flerra regioner har haft dessa utbildn ingar som är
ä
rikktade till alla medlemm
mar. Kan Haalland ha egen utbildninng eller ska vi
häänvisa våra medlemmaar att delta i annan region? LN unddersöker med
näärliggande regioner.
r
‐M
Medlemsvärrvning: Hur värva nya medlemmar
m
r? Fler aktivviteter än jakt och
uttställning bö
ör ingå i klu bbens utbu
ud. Vanlig lydnad? Tränningstävling i
lyd
dnad i samb
band med uutställning? Kurs i lydna
ad? Intresseet av lydnad
dskurs i
klu
ubbens regi bör underssökas och tas upp som
m punkt på nnästa styrelssemöte.
‐M
Medlemsmaatrikel.
2 nya medlem
mmar och 2 som har lämnat klubb
ben.
‐R
Regionbrev
Väädjan till alla regioner oom att arrangera komm
mande LM.

§10

Jakt
‐Poängjakten
n 11/4. Vad behöver gö
öras inför de
enna? Funkt
ktionärsgeno
omgång.
Hååkan Rosvalll dömer. KEEC kontrolle
erar tillgång
gen på skottt.
‐B
Beslut om säärskilt B‐proov i höst.

Daatum: 3‐4/1
10 under förrutsättning att det inte
e kolliderar med ngt orrdinarie
jaktprov i reggionen.
m kan repreesentera?
‐Jaakthundenss dag i Varb erg 12/4. Närvaro, vem
Ingen närvaro
o från klubbben i år. Eve
entuellt 201
16.

§11

Uttställning
‐In
nofficiell Lab
bradorutstäällnig genom
mförs sönda
agen den 6 sepember på
p
Sö
ödra Näs Camping, Var berg.
An
nslages på Södra
S
Näs CCamping och
h i en specie
ell annons i tidningen
Laabradoren. Eventuellt
E
aannons i Apportören, LN
L undersökker pris på detta.
d
LN
N mailar allaa kennelägaare i närliggande region
ner för att vvärva deltaggare.
Alla styrelsem
medlemmarr hjälper till att skaffa priser.
p
‐V
Valp‐/unghu
undsträffar genomförss i Norr med
d start i apriil. 26/4 första
trääffen, sedan
n sista helgeen varje måånad under sommarha lvåret. Ringgträning
ko
ommer att ingå. Inform
mation komm
mer att finn
nas på hemssidan.

§12

Viiltspår
‐V
Viltspårkurse
er NKL och ÖKL samt fo
ortsättningsskurs
Ingrid Hammarlind kursl edare. 12/4
4 kursstart för
f både NKKL och ÖKL.
5 deltagare
d
per
p kurs, priss 1500 kron
nor per persson.
‐V
Viltspårtävlin
ng/mästers kap?
En
nligt modell från Lab Vääst: Max 6 deltagare
d
per domare. Inofficiell tävling
t
baara i ÖKL. Rosetter
R
som
m pris. Förslagsvis slute
et av maj el ler början av
a juni.
LH
H undersöke
er med en vviltspårdomare.

§13

Uttbildning/kursverksam
mhet
‐Planering förr Gordon Hoodgsons be
esök. Både lördagen occh söndagen
n är
ecknade. Booendet är
fulltecknade. Reserver ooch åskådarplatser är te
klaart. Fredag middag laggas av Agness, frukost ta
as med självv, grillning till lunch.
Fm
m kaffe servveras vid 111.00. Em kafffe som avsllutning på tträningen kll 16.00.
Middag lördaag kväll till ffunktionärer och arrang
görer ordnaas av AT, de
eltagare
tar med egen
n middag.

§14

Övvriga frågorr
‐V
Vilt. Hans Larsson köpe r till förmån
nligt pris. KE
EC förmedlaar kontakten.

§15

Näästa möte
16
6 april kl 18.00 hos Anitta Tordenlid
d i Varberg.

§16

M
Mötet
avsluttas

Kerstin Ekstrand‐Christiansson
n
Ordföraande

Ulla Willderoth
Justerarre

Gu
unvor Juhlin‐Dannfelt
Sekreterare

