nmöte Labrador Haalland 201
16‐02‐21 i Holm.
Protokkoll Region
Labrado
or Hallands ordförande
e Kerstin Eksstrand‐Christiansson hälsade alla välkomna och
o
förklaraade mötet öppnat.
ö

§1

Justering av rösttlängd.
Antalet anmäldaa medlemm ar stämmer överens med
m de närvvarande, 13
medlemmar.

§2

Val avv ordförand
de för möteet.
Kerstin Ekstrand‐Christianssson valdes till
t mötesordförande.

§3

Medd
delande om
m styrelsenss val av sekreterare för mötet.
Ulrikaa Krabbe valdes till sekkreterare för mötet.

§4

Val avv två justerrare, tillika rösträknare
e.
Inga Thimansson
T
n och Ann H
Hilde Birkesttrand valdes till justeraare.

§5

Frågaa om mötett blivit behö
örigen utlysst.
Möteet har blivit behörigen uutlyst.

§6

Fastställande avv dagordnin
ng.
Dagordningen faastställdes.

§7

Föred
dragning avv styrelsenss verksamhe
etsberättelsse samt årssbokslut me
ed
resulttat och bala
ansräkning..
Ordfö
örande före
edrog verksaamhetsberäättelse för 2015,
2
Gunvoor Juhlin‐Daannfelt
föred
drog årsboksslut med baalans‐ och re
esultaträkning. Regionnmötet godkkände
verkssamhetsberättelsen oc h den ladess till handlin
ngarna.

§8

Föred
dragning avv revisorern
nas berättellse samt fasstställande av balans‐ och
resulttaträkning samt boksl ut.
Gunvvor Juhlin‐Daannfelt, förredrog balan
ns‐ och resu
ultaträkningg samt revissorernas
berätttelse för 20
015. Redogj orde också för ett posiitivt kassareesultat för det
d
gångn
na året.
Regio
onmötet god
dkände rev isorernas berättelse occh fastställdde balans‐ och
o
resulttaträkning.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Regionmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
2015.

§ 10

Styrselsens förslag till verksamhetsplan för 2016.
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016.
Regionmötet tillstyrkte verksamhetsplanen.
I verksamhetsplanen för 2016 föreslås en Poängjakt under året, vilket
regionmötet ställde sig bakom.

§ 11

Styrelsens förslag till budget för 2016 års verksamhet.
Regionmötet beslutade om styrelsens förslag till budget 2016.

§ 12

Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer och
övriga funktionärer.
Förslag att styrelsen får övernattning natten innan ett arrangemang för att vara
tillgängliga tidigt på morgonen när arrangemanget tar plats.
Regionmötet beslutade enligt ovanstående förslag.
Reseersättning beslutades enligt skatteverkets regler till 18:50 kr/mil.
Traktamenten är inte aktuella.

§ 13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev suppleanter i styrelsen samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Regionmötet beslöt att inga suppleanter för närvarande ingår i styrelsen.
Agnes Polak‐Ring, Linda Nordblom, Cissi Brusehed, och Ulla Wilderoth valdes
vid Regionmötet 2014 på två år och sitter kvar till Regionmötet 2016.
Följande personer valdes in i styrelsen:
Ordförande 1 år:
Gunvor Juhlin‐Dannfelt, nyval
Ledamöter 2 år:
Ulla Wilderoth, omval
Agnes Polak Ring, omval
Cissi Brusehed, omval
Linda Nordblom, omval
Fyllnadsval 1 år:
Ulrika Krabbe

§ 14

Val av revisorer samt två revisorsuppleanter.
Mötet beslöt att en revisorsuppleant räcker.
Revisorer 1 år:
Lars Åhlund, omval
Gerd Stenström, omval
Revisorsuppleant
1 år:
Regionmötet beslöt att inte utse någon
revisorssuppelant.

§ 15

Val till valberedning om tre personer varav en ordförande.
Regionmötet beslöt att två personer är tillräckligt för valberedningen.
Valberedning 1 år:

Eddie Nilsson, sammankallande och
Christina Hagberg, båda omval

§ 16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Regionmötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 13‐15.

§17

Ändring av regler för Hallandsmästerskapet
Förslag på ändring för reglerna i Hallandsmästerskapet: ”Endast labradorer
med förare som är medlemmar i Labrador Halland har rätt att tävla om
mästartitlarna.”
Regionmötet tillstyrkte förslaget.

§ 18

Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller
av denna underställts mötet.
Några frågor har inte inkommit.

§ 19

Övriga frågor.
Hans Larsson tackar för nomineringen till Labradorklubbens förtjänsttecken.
Eddie Nilsson föreslår att klubben ska arrangera ett working test.
Avgående ordförande Kerstin Ekstrand‐Christiansson avtackades för det
förtjänstfulla arbete hon har gjort i styrelsen.

§ 20

Mötet avslutades.
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

_____________________________
Kerstin Ekstrand‐Christensson
Ordförande

________________________________
Ulrika Krabbe
Sekreterare

______________________________
Inga Thimansson
Justerare

________________________________
Ann Hilde Birkestrand
Justerare

