Protokoll
Ordinarie möte för styrelsen
2016-08-29
Plats:
Närvarande:

Anita Tordenlid, Varberg
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
AT öppnade mötet och föreslagen dagordning godkändes.

§2

Val av justeringsperson
CB 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
Helgen gav ett litet underskott enligt budget eftersom vi vill ge något
tillbaka till våra medlemmar.
Ekonomiskt utfall av Hallandsmästerkapet
Resultatet följde budget, ett litet överskott.

Från HS
- Medlemsmatrikel
En ny och fem förlorade medlemmar under juni månad.

§6

Jakt
- Hallandsmästerskapet 24 juli
20 hundar startade i värmen. Det var en bra dag förutom incidenten
med jordgetingar.
- B-prov 20-21 augusti
Vi hade 16 hundar i nkl och 14 hundar i ökl. Deltagarna var nöjda med
provet och berömde upplägget. Det blev tre 1:a pris i nkl och fyra 1:a
pris i ökl. Vi behöver köpa in fler rosetter.
Vi ska ta fram en checklista som vi kan använda till alla evenemang vi
har, med vem som ansvarar för vad.
- Förteckning över funktionärer
Vi ska göra en förteckning med kontaktuppgifter över de som är
tänkbara som funktionärer. CB tittar på möjligheten att lagra dokument
i molnet.

§7

Utställning
- Inofficiell utställning under 4 september
Läjets/Södra Näs camping i Varberg är bokad. Ringsekreterarna är
bokade. Domare är Lucy Kent.
43 hundar är anmälda och troligen tillkommer cirka sju hundar.

§8

Viltspår
Taxklubben har inga kurser under hösten men vi kan få platser under våren.

§9

Utbildning/kursverksamhet
Inget att rapportera.

§10

Övriga frågor
- Diskussioner kring att ha ett WT 2017
- Royal Canin som sponsor
Punkten utgår till nästa möte.
- Tackträning för funktionärer
Vi ska ordna en tackträning för de som har varit funktionärer under våra
aktiviteter.
- Muggar
Vi behöver beställa nya muggar.

§11

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 27 september kl 18.00,
preliminärt hos Anita Tordenlid i Varberg.

§12

Anita Tordenlid
Vice ordförande

Cissi Brusehed
Justerare

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

Ulrika Krabbe
Sekreterare

