Protokoll
Ordinarrie möte förr styrelsen
2016‐033‐15
Plats:
Närvaraande:

Anita Tordenlid, Varberrg
A
G
Gunvor
Juhlin‐Dannfeltt (GJD), Agn
nes Polak‐Ring (APR), A
Anita Torden
nlid
(A
AT), Cissi Brrusehed (CB
B), Lars Haggberg (LH), Linda
L
Nordbblom (LN), Ulla
U
W
Wilderoth
(U
UW), Ulrika Krabbe (UK
K)

§1

Mötets öppn
M
nande och ggodkännand
de av dagorrdning
Gu
unvor Juhlin
n‐Dannfelt ((GJD) öppnaade mötet och
o föreslaggen
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 i fö
öreningen äär fortsatt god.
Näär vi tar in priser
p
från innstruktörerr och dylikt är det är vikktigt att vi
fraamöver beggär pris inkl usive momss.

§5

Frrån HS
‐ Medlemsmatrikel.
Fyra nya medlemma
m
r fick vi und
der februarii.
‐ Protokoll från HS.
Ny ordförrande ska vääljas för HS.

§6

Jakt
‐ A‐provstrräningen meed Miriam Axner
A
och Anders
A
Carlssson.
Vi höll budgeten för träningen. Träningen fick
f flytta frrån Hishult till
t
Halmstad
d hundutbilddning pga sn
nö, vilket bllev lyckat.
‐ Kurshelg med Åsa Noorrby 23‐24
4 april.
Genomgåång och plannering av he
elgen. Vi ha
ar 10 stycke n anmälda.

‐

‐
‐

‐

Poängjaktten 9 april.
Poängjaktten är den hhär gången på Alvhaga
a och Håkann Rosvall är
domare. Hittills har vi 20 anmälda.
Hallandsm
mästerskapeet 24 juli.
Mariusz Narozny
N
skaa döma men
n plats är än
nnu inte kla r.
B‐prov occh WT undeer hösten.
Särskilda B‐prov kan anmälas från och med
d 1 juni. Närr det gäller WT,
funderar vi lite till in nan vi anorrdnar något.
d
Inköp av dummies.
Vi ska besställa dumm
mies från Te
eba.

§7

Uttställning
‐ Anatomiu
utbildning.
Vi skjuterr på utbildniingen till 20
017.
‐ Inofficiell utställningg under höstten.
Planerad till 4 septem
mber på Södra Näs cam
mping i Varbberg. Engelssk
domare planeras
p
äveen i år. Vi skka titta på möjligheten
m
att samtidiigt ha en
Game Kee
epers Ring.

§8

Viiltspår
Vi hade en ku
urs som starrtade i hösttas och som avslutadess i dagarna.
Efftersom vi har några inttresseanmäälningar tittar vi runt effter en ny
instruktör då Ingrid Ham
mmarlind är fullbokad.

§9

mhet
Uttbildning/kursverksam
Pu
unkten utgåår

§10

Övvriga frågorr
Vi har fått maail från And ers Hallgren
n angående
e utbildningg av funktion
närer
fö
ör Funktionssbeskrivningg. Vi ska läggga ut inform
mation om uutbildninge
en på vår
heemsida och titta på mööjligheterna att anordna utbildningg.
Vi ska köpa in
n en skrivar e till region
nen.

§11

Näästa möte
Näästa styrelse
emöte besttämdes till onsdagen
o
den 20 april kl 17.30 hos Anita
To
ordenlid i Vaarberg

§12

Mötet avsluttas
M
Mötet avslutaades och orrdförande tackade för ett givandee möte.

Gunvor Juhlin‐Dannfelt
Ordföraande

Ulla Willderoth
Justerarre

Ulrrika Krabbe
Sekreterare

