Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2015‐111‐04
Plats:
Närvaraande:

Anita Tordenlid, Tjäderrvägen, Varb
A
berg
K
Kerstin
Ekstrand‐Christ iansson (KEEC), Anita To
ordenlid (ATT), Lars Haggberg
(LH), Cissi Brrusehed (CB
B), Agnes Po
olak‐Ring (A
APR), Gunvoor Juhlin‐Dannfelt
(GJD)

§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
A valdes att
APR
a justera ddagens proto
okoll.

§3

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

§4

Ekkonomisk ge
enomgång
‐K
Kassören gjo
orde en genomgång av ekonomin som är myccket god.
Hö
östens B‐prov gav ett 00‐resultat. Den
D inofficiella utställnningen gav ett
e gott
övverskott jäm
mfört med bbudget. Våre
ens viltspårrkurs gav occkså ett litett
övverskott.
‐Ska klubben öppna Swissh‐funktion
n? En fast årrsavgift och en avgift fö
ör varje
traansaktion gör
g att klubbben avstår från
f
detta tills vidare.

§5

Sttyrelsens sa
ammansättn
ning 2016
Orrdförande meddelar
m
attt hon lämn
nar styrelsen
n vid regionnmötet. Ord
dförande
meddelar valberedningeen, bestående av Eddie
e Nilsson occh Christina
Haagberg, som
m påbörjar aarbetet med
d sammansättningen aav ny styrelsse.

§6

Frrån HS
‐M
Medlemsmaatrikeln. 4 föörlorade och 4 nya i sept. 2 nya occh 1 förlorad i okt.
‐R
Regionbrev. Regionträfff 6‐7/2 201
16, fullmäktige 19‐20/33 2016, båda på
Sccandic i Upp
plands Väsbby. Funktion
närer behövs i distriktenn till
”FFunktionsbe
eskrivning reetriever”. Sttyrelsemedlemmarna ffunderar om
m någon
haar intresse.

Geemensam web‐plattfor
w
rm; 10 regio
oner har anmält intressse att delta med
reepresentant. Labrador H
Halland är en
e av dem, men har ännnu inte hörrt något
fråån projektle
edaren om ffortsatt arb
bete.

§7

Jakt
‐B
B‐prov under våren 20116.
Mycket stort intresse förr B‐prov. Fö
örslag är ettt ÖKL‐prov ppå våren occh ett
NK
KL‐prov på hösten. Bådda skall varaa särskilda prov.
p
‐A
A‐provs träning under vvåren.
Kommer försslagsvis undder mars måånad.
‐K
Kurshelg me
ed Åsa Norrbby.
23
3‐24/4 2016
6 på Alvhagaa där möjligghet till övernattning fiinns. Företrräde för
medlemmar i Labrador H
Halland. 10 platser för hundföraree med hund
d, några
platser utan hund.
mation kom
h
Inform
mmer att fin
nnas på hem
msidan och FB.
‐Poängjakt occh Hallands mästerskap
p under 201
16.
Haallandsmästterskapet b estäms till den
d 24/7 2016 och plaaneras att hållas
h
med dummie
es. En poänggjakt bör håållas under våren,
v
försl agsvis 9/4 på
p
Alvhaga. Fråggan tas upp på Regionm
mötet om det är tillåtett att bara ha en
po
oängjakt under året.

§8

Uttställning
‐Sammanfattning av inoffficiell utstäällning 6 sep
ptember i V
Varberg.
Stor succé en
nligt många som uttalat sig. Några smärre förrändringar kan
k
öras till nästta år, men i det stora hela
h mycket bra arranggemang. Ny
gö
uttställning planeras till hhösten 2016
6.
‐G
Gamekeeperrs Ring.
Seeparat utstäällningsdel fför Labradorer som delltagit i prakttisk fågeljakkt,
planeras ingåå i nästa års utställning. Separat do
omare behöövs till dettaa.
Exxakta kriterier för start undersöks av LN.
‐Exteriörutbilldning undeer våren?
a
ochh bedömnin
ngs teknik. Dag
D 1 teori, dag 2 prakttik med
Uttbildning i anatomi
beedömning av hundar. SSyfte: Att ve
eta mer om sin ras för eegen del. LR
RK
bjuder på kurrslitteratur. Deltagare betalar för kursledarenn inklusive dennes
d
reesa, mat och
h uppehälle . Planer finn
ns att ordna
a detta undder hösten 2016.
2

§9

So
ociala medier
‐V
Vad skall vi skriva
s
om i vvåra socialaa medier?
Laabrador Hallands FB‐sidda och hemsida skall skkriva om kluubbens egna
arrrangemangg. Andra arrrangörer fårr göra inlägg
g, men då i eget namn..
‐V
Vad skall skrrivas var?
Information i första handd på vår hemsida med bilder mm.. Sedan inlägg på
FB
B med länk till
t hemsidaan. Resultat viktigast, bilder
b
kan koomma senaare.

§10

Viiltspår
‐K
Kurser, uppd
datering
En
n sammanslagen kurs m
med 7 deltaagare börjarr 7‐8/11, Inggrid Hammaarlind
ku
ursledare. Utvärdering
U
bör göras av
a deltagarn
na efter kurrsen.

§11

Uttbildning, kursverksam
k
mhet
‐Föreläsning med Memeea Molin i saamband me
ed Regionm
mötet? Ämne
e?
Brra idé att prrova. Subve ntionerat pris
p för medlemmar. LN
N letar lokal.
Äm
mne: ”Se vaad hunden ssäger”. UW tar kontaktt med och bbokar förelääsaren.

§12

Övvriga frågorr
‐B
Beslut om daatum och p lats för Reggionmötet 2016
2
21
1/2 2016 LN
N letar lokal .

§13

Näästa styrelssemöte
24
4/1 2016 kl 11.00 hos A
Agnes Polakk‐Ring på Alvhaga.

§14

Mötet avsluttas
M
Orrdförande avslutade
a
m
mötet och taackade för visat
v
intress e.

n,
Kerstin Ekstrand‐Christiansson
Ordföraande

Agnes P
Polak‐Ring
Justerarre

unvor Juhlin‐Dannfelt
Gu
Sekreterare

