Protokoll
Ordinarie möte för styrelsen
2016-11-23
Plats:
Närvarande:

Anita Tordenlid, Varberg
Gunvor Juhlin-Dannfelt (GJD), Agnes Polak-Ring (APR), Anita Tordenlid
(AT), Lars Hagberg (LH), Linda Nordblom (LN)

§1

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
GDJ 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. Året kommer att innebära ett
underskott som ligger i närheten av det som var budgeterat.
-Ekonomiskt utfall av B-prov
B-proven gav ett överskott som var bättre än budget.

§5

Från HS
-Medlemsmatrikel
3 nya och 4 förlorade medlemmar under oktober månad.

§6

Jakt
-WT, separat eller som Hallandsmästerskap?
Klubben kommer inte att arrangera något WT under 2017. Hallands
Mästerskapet bibehålls i oförändrad form.
-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
-Tid för Poängjakt våren 2017.
Preliminärt datum 8/4 2017. AT ordnar domare och tävlingsmark.
-Hallandsmästerskapet bestäms till söndagen den 23/7 2017.
-Eventuellt kommer ett särskilt B-prov att arrangeras under sensommaren.

§7

Utställning
-Inofficiell utställning kommer att arrangeras den 3/9 2017 på Läjets
Camping i Varberg. LN tar kontakt med en sedan tidigare vidtalad Engelsk
Rasspecialist.

§8

Viltspår
-Kurser, uppdatering.
Taxklubben skall tillfrågas om man kan hjälpa till att ordna en viltspårkurs.

§9

Utbildning/kursverksamhet
-Helgkurs i apportering planeras till den 22-23 april 2017. AT frågar och
bokar instruktörer.

§10

Övriga frågor
-Styrelsens utseende 2017. Ulrika Krabbe ställer inte upp för omval.
Valberedningen meddelas.

§11

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 10/1 2017 kl 18.00 hos
Anita Tordenlid.

§12

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

Gunvor Juhlin-Dannfelt
Ordförande och tf sekreterare

LindaNordblom
Justerare

