Protokoll
Ordinarie möte för styrelsen
2016-09-27
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), Ulla Wilderoth (UW)

§1

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

§2

Val av justeringsperson
APR valdes att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§4

Ekonomisk genomgång
Ekonomin i föreningen är fortsatt god.
-

§5

Ekonomiskt utfall av B-prov
Helgen gav ett planerat överskott.
Ekonomiskt utfall av inofficiell utställning
Utställningen gav ett planerat överskott.

Från HS
- Medlemsmatrikel
1 ny och 1 förlorad medlemmar under juli månad. Totalt är vi nu 147
medlemmar i regionen.
- Protokoll styrelsemöte 2016-08-21
Genomgång av protokollet.

§6

Jakt
- Förteckning över funktionärer
Cissi har gjort en förteckning över funktionärer, totalt har vi 14 stycken.
- WT, separat eller som Hallandsmästerskap?
Vi ska ta fram förslag till att ha möjlighet att ha Hallandsmästerskapet
som ett WT.
- Tider för 2017 års B-prov i vårt närområde
Halmstad 29-30/4
Kopparhult 13/5
Tommy Lundin och Helena Boström 14/5
Labradormästerskapet andra helgen i augusti i Göteborgstrakten
Hunneberg 5-6/8
Borås 9/9
Plats okänd 10/9
Kilanda någon gång i september
Halmstad 21-22/10

§7

Utställning
- Inofficiell utställning 4 september, sammanfattning
Utställningen hade vi på Läjets/Södra Näs camping i Varberg. Domare
var Lucy Kent. 51 hundar var anmälda och tre hundar var strukna. Det
var en väldigt lyckad utställning.

§8

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

§9

Utbildning/kursverksamhet
Vi ska se över möjligheten om Åsa Norrby kan komma tillbaka för en
träningshelg 2017.

§10

Övriga frågor
- Royal Canin som sponsor
Vi följer HS riktlinjer.
- Tackträning för funktionärer
15 oktober ordnar vi en tackträning för personer som ställt upp som
funktionärer under våra arrangemang.
- Muggar
40 muggar är beställda.
- Checklista och spara i molnet
CB har gjort en checklista som kan använda inför våra arrangemang.
Google och Dropbox blir lite svårt att använda men CB och UK tittar
vidare på möjligheten att lagra dokument.

-

-

Facebook
Vi ska titta över vilka regler som behövs för vår Facebook-sida.
Utbildning för styrelsen
Om det kommer anordnas en kurs till diplomerad instruktör, är LN
intresserad av att gå för att fånga upp unga hundar och valpar.
Årsmöte 2017
Vi preliminärbokar 26 februari 2017 till årsmöte.

§11

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 23 november kl 18.00 hos
Anita Tordenlid i Varberg.

§12

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

Gunvor Juhlin-Dannfelt
Ordförande

Agnes Polak-Ring
Justerare

Ulrika Krabbe
Sekreterare

