Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2016‐011‐24
Plats:
Närvaraande:

Agnes Polakk, Alvhaga, FFegen
A
K
Kerstin
Ekstrand‐Christ iansson (KEEC), Anita To
ordenlid (ATT), Ulla Wild
deroth
(UW), Cissi Brusehed
B
(CCB), Agnes Polak‐Ring
P
(APR),
(
Gunvvor Juhlin‐D
Dannfelt
(GJD)
U
Ulrika
Krabb
be, föreslageen som ny medlem
m
i sttyrelsen, deeltog i mötet.

§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
CB valdes attt justera da gens protokkoll.

§3

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

§4

Ekkonomisk ge
enomgång
‐K
Kassören varr inte närvaarande varfö
ör ordförande redogjorrde för ekon
nomin.
Deen är fortsatt mycket ggod.
Deet gjordes en
e genomgåång av den föreslagna
f
budgeten
b
soom nästkom
mmande
årr förväntas ge
g ett undeerskott. En del
d av det sp
parade kapiitalet skall gå
g
tillbaka till medlemmarnna i form av rabatt på deltagaravg
d
giften på kurrser som
arrrangeras avv klubben. 110 st funktio
onärsvästarr med klubbben logo inh
handlas
occh används på klubbenns arrangem
mang.

§5

Frrån HS
‐M
Medlemsmaatrikeln. 1 taappad, 2 nyya medlemm
mar.
‐Projekt gemensam hem
msida: CB redogör för aktuell situattion. Trögt att få
igåång projekttet. Mer bessked efter LRK:s
L
region
nträff.

§6

Jakt
‐B
B‐prov plane
eras, oklart ännu om de
et blir bara NKL eller o ckså ett i ÖKL.
‐A
A‐provtränin
ng i Hishult i februari med
m Mirjam Axnér och Anders Carlsson
‐Poängjakt påå Alvhaga, FFegen 9 aprril
‐K
Kurshelg i ap
pportering ppå Alvhaga, Fegen i aprril med Åsa Norrby
‐H
Hallandsmässterskap 24 juli

‐R
Regler för po
oängjakt oc h Hallandsm
mästerskap: För att bli mästare måste
hu
unden vara en Labradoor Retriever och föraren medlem i Labrador Halland.
H
Saamma poängsumma skkall kunna uppnås i NKLL, ÖKL och EElit. Olika prrotokoll
skkall användaas. Förslage t framlägge
es för medle
emmarna påå regionmö
ötet.
Saamma beräkkningsmodeell föreslås gälla
g
för Hallandsmästeerskapet.
§7

Uttställning
Inofficiell utsttällning kom
mmer att håållas i september. Fråg an om ”Gam
me
Keeepers ring”” skall ingå llämnas till nästa
n
styrelsemöte då utställningss‐
an
nsvarig ej ärr närvarande.

§8

Viiltspår
En
n kurs som startade
s
höösten 2015 pågår.
p
Fråga
an om fler kkurser lämn
nas till
näästa möte.

.
§9

§10

.
§11

Uttbildning/K
Kursverksam
mhet
‐13/3 komme
er flera frånn styrelsen att
a delta i en
n utbildningg i Göteborgg om
e av WT.
arrrangerande
Re
egionmötett, genomgå ng
Reegionmötet hålls i Halm
mstad Hund
dutbildningss lokal i Holm
m, Halmstad
sö
öndagen den 21 februaari 2016 kl 15.00.
1
Samm
manställandde av dokum
ment
fö
ördelas i styrrelsen. AT oordnar smörrgåstårta.
Övvriga frågorr
Inga övriga frrågor anmälldes

§12

Näästa styrelssemöte
Tissdagen den
n 15/3 2016 kl 17.30 ho
os AT i Varb
berg.

§13

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

Kerstin Ekstrand‐Christiansson
n,
Ordföraande

Cissi Bru
usehed, Justerare

unvor Juhlin‐Dannfelt
Gu
Sekreterare

