Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2015‐055‐28
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 ), Agnes Po
olak‐
R (APR)
Ring

§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
LH
H valdes attt justera daggens protokkoll.

§3

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

§4

Ekkonomisk ge
enomgång
Gordon Hodgsons
Ekkonomin är fortsatt godd. Bättre uttfall än budg
geterat för G
trääningshelg. Osäkert uttfall av poän
ngjakten då flera av utggifterna inte
e enbart
kaan hänföras till detta evvenemang. Mer exakt beräkning ppresenterass på
näästa möte.

§5

He
edersmedle
em eller förrtjänsttecke
en
Styrelsen besslutade enh älligt att an
nsöka hos HS att en av klubbens
medlemmar skall
s
tilldelaas Labradorr Retrieverklubbens Förrtjänsttecke
en.

§6

Klubb/funktionärsvästaar
Beeslut om inkköp av västaar att tryckaa klubbens logo på rygggen. Används av
styyrelsemedle
emmar vid klubbens evvenemang. CB och AT undersökerr
lämpliga västtar.

§7

Sttyrelse 2016
6
Diskussion om
m viss omföördelning avv arbetsupp
pgifterna inoom styrelsen
hu
uvudsakligen för att avvlasta ordförande.

§8

He
emsidan
‐H
Historik. KEC
C och HL forrtsätter sitt arbete.

§9

Frrån HS
‐M
Medlemsmaatrikeln. 2 nyya (valpköp
pare) 2 förlo
orade. Mångga valpköpaare
fö
örnyar inte sitt
s medlem
mskap. LN skkall ringa up
pp valpmedllemmar för att
fö
örsöka behålla så mångga som möjligt av dessa
a i klubben. Klubbens
medlemmar bör få förtuur till egna arrangeman
a
ng och aktivviteter för attt ha
nåågon fördel av sitt meddlemskap. Vykorten
V
skickas till allaa nya medle
emmar.
‐R
Regionbreve
et. Gemensaam plattform för hemssidan? Alla rregioner kommer
en
nligt förslaget att få liknnande sidorr med samm
ma plattform
m. Arbetsgrrupp
skkall tillsättass för förstuddier till dettta. CB pratar med Håkaan Dahlin occh
an
nmäler intre
esse för gru ppen.

§10

Jakt
‐Poängjakt 5 september . Ny diskusssion vid nästa möte.
‐B
B prov 8 auggusti, NKL. Innskickat förr godkännan
nde till SSRKK prov. AT och
o UW
beestämmer provplats.
p
‐V
Vilt. God tillggång.
‐H
Hallandsmässterskapet 119/7. Domaare och provvplats ännu inte bestäm
md. AT
occh UW bestäämmer. LN exteriörbed
dömer, GJD
D exteriör seekreterare.

.
§11

Uttställning
‐U
Utställning 6 septembe r. GJD skriver, LN inkallande, LH taar emot
an
nmälningar på plats. Prriser behövss, alla hjälpe
er till med ddetta. LN gåår
igeenom och fördelar
f
desssa.
‐V
Valp unghun
ndsträffar i nnorr med sttart i april, hur
h går det?? Få deltagaare.
Inget behov av
a bistånd ffrån styrelse
en?

§12

Viiltspår
‐V
Viltspårkurse
er, NKL och ÖKL. Inform
mation. 1 ge
emensam kkurs startar. Ny kurs
i höst?
h
Ny dissk nästa mööte.
‐V
Viltspårtävlin
ng/mästers kap. Avvaktta tills vidarre.

§13

Uttbildning/kursverksam
mhet
‐V
Vad finns på agendan? TTräningshelg med Åsa Norrby aprril 2016 på förslag.
f
‐TTräningar i söder, hur v ar och vid vilka
v
tider? Inga samträäningar und
der juni‐
au
ugusti. Ny diskussion o m formernaa inför hösten.

§14

Övvriga frågorr
‐K
Katarina Ram
mberg, Hallaands kontakktperson i HS
H kommer att närvaraa vid
nåågot styrelse
emöte fram
möver. GJD tar
t kontakt..
‐Frys. Frysarn
na på Alvhagga fulla. Utrrymme för fågel
f
finns hhos AT.

§15

Näästa möte
Näästa möte bestämdes
b
ttill den 29/6
6 kl 17.30 hos Anita Toordenlid i Vaarberg.

§16

M
Mötet
avsluttas

n
Kerstin Ekstrand‐Christiansson
Ordföraande

Lars Haggberg
Justerarre

Gu
unvor Juhlin‐Dannfelt
Sekreterare

