Protokoll
Ordinarie möte för styrelsen
2016-06-14
Plats:
Närvarande:

Anita Tordenlid, Varberg
Gunvor Juhlin-Dannfelt (GJD), Agnes Polak-Ring (APR), Anita Tordenlid
(AT), Cissi Brusehed (CB), Lars Hagberg (LH), Linda Nordblom (LN), Ulrika
Krabbe (UK)

§1

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
GJD öppnade mötet och föreslagen dagordning godkändes.

§2

Val av justeringsperson
LN valdes att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§4

Ekonomisk genomgång
Ekonomin i föreningen är fortsatt god.
-

§5

Ekonomiskt utfall av kurshelgen med Åsa Norrby
Utfallet är ännu inte framräknat. Vi tar upp det under nästa möte.

Från HS
- Medlemsmatrikel
Fem nya och två förlorade medlemmar under maj månad.
- Regionbrev
Inget nytt sedan förra mötet.
- Protokoll LRK
Regionmöte och fullmäktige ska hållas under samma helg.
- Protokoll Labrdorfullmäktige
Vi hade genomgång under förra mötet.

§6

Jakt
- Sammanfattning kurshelg med Åsa Norrby 23-24 april
Det var en väldigt bra och lyckad helg, alla deltagare var otroligt nöjda.
En repris önskas och det kan bli av först nästa år.
- Hallandsmästerskapet 24 juli
Mariusz Narozny ska döma och vi ska vara i Tönnersjö i närheten av
Simlångsdalen. Funktionärer: GJD, UW, AT, LH, APR, UK, LN, Kerstin och
Magnus Ekstrand-Christiansson. Samling 9.00 för de tävlande i nkl, 11.00
för de tävlande i ökl och ekl, funktionärer samlas 8.00.
- B-prov till hösten
Datum för B-prov till hösten blir 20-21 augusti, nkl på lördag och ökl på
söndag. Bo-Göran Landin är domare. Provplats är utanför Borås.
Funktionärer är CB, LH, UW, AT, fler är tillfrågade.
- Förteckning över funktionärer
Vi ska göra en förteckning med kontaktuppgifter över de som är
tänkbara som funktionärer.

§7

Utställning
- Inofficiell utställning under 4 september
Läjets camping i Varberg är bokad. Ringsekreterarna är bokade. Domare
är ännu inte bokad.

§8

Viltspår
Vi avvaktar med kurs till hösten.

§9

Utbildning/kursverksamhet
Funktionsbeskrivning är något vi tittar på att ha framöver.

§10

Övriga frågor
- Diskussioner kring att ha ett WT 2017.

§11

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till måndagen den 29 augusti kl 17.30,
preliminärt hos Anita Tordenlid i Varberg.

§12

Mötet avslutas
Mötet avslutades och ordförande tackade för ett givande möte.

Gunvor Juhlin-Dannfelt
Ordförande

Linda Nordblom
Justerare

Ulrika Krabbe
Sekreterare

