Protokoll
Ordinarie möte för styrelsen
2017-03-22
Plats:
Närvarande:

Anita Tordenlid, Varberg
Gunvor Juhlin-Dannfelt (GJD), Cissi Brusehed (CB), Agnes Polak-Ring (APR),
Ulla Wilderoth (UW), Lars Hagberg (LH), Eva andersson (EA)
Adjungerad jaktansvarig: Anita Tordenlid (AT)

§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 lästes upp och lades till handlingarna.

§4

Ekonomisk genomgång
Ekonomin i föreningen är fortsatt god.

§5

Från HS
-Medlemsmatrikel: 1 ny, ingen förlorad medlem.
-Protokoll från styrelsemöte i HS: En lokalförening har lagts ner.

§6

Jakt
-Poängjakt 8 april: Medlemmar i Lab Halland har företräde, övriga deltagare
lottas. Tävlingsplats Grimeton, domare Håkan Rosvall. Detaljplanerna
diskuteras och görs upp.
-Hallandsmästerskapet: Plats och domare ännu inte färdigt. UW och AT
lägger fram detta på nästa styrelsemöte.
-B-prov: Inget särskilt prov planerat av klubben under 2017.

§7

Utställning
-Inofficiell utställning kommer att arrangeras den 3/9 2017 på Läjets
Camping i Varberg. Linda Nordblom sköter arrangemanget som planeras
vidare på nästa styrelsemöte.

§8

Viltspår
-Kurser, uppdatering: Taxklubben ordnar två viltspårkurser under våren där
fyra platser nu är vikta för medlammar i Labrador Halland. Kurs plats är
Sibbarp utanför Varberg.

§9

Utbildning/kursverksamhet
-Helgkurs i apportering med Åsa Norrby 22-23/4 på Alvhaga i Fegen.
Detaljerna planeras och fastsälls. Klubben bjuder på fika och lunch lördag
och söndag. Ev övernattning och frukost ordnas av kursdeltagarna själva,
liksom middag på lördag kväll.

§10

Övriga frågor
-Labrador Hallands framtid: Det har varit svårt att hitta nya styrelse
medlemmar under de senare åren. Vid nästa Regionmöte, 2018 kommer 5
ledamöter att avgå ur styrelsen. Valberedningen meddelas detta redan nu.

§11

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 17 maj 2017 kl 17.30 hos
Gunvor Juhlin-Dannfelt, Svanhallavägen 13B, Halmstad.

§12

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

Gunvor Juhlin-Dannfelt
Ordförande

AgnesPolak-Ring
Justerare

Eva Andersson
Sekreterare

