Protokkoll Region
nmöte Labrador Haalland 201
17‐02‐26 i Holm.
Labrado
or Hallands ordförande
e Gunvor Ju hlin‐Dannfe
elt hälsade alla välkom
mna och förkklarade
mötet ö
öppnat.

§1

Justering av rösttlängd
Antalet anmäldaa medlemm ar stämmer överens med
m de närvvarande, 10
medlemmar.

§2

Val avv ordförand
de för möteet
Gunvvor Juhlin‐Daannfelt valddes till möte
esordförand
de.

§3

Medd
delande om
m styrelsenss val av sekreterare för mötet
Ulrikaa Krabbe valdes till sekkreterare för mötet.

§4

Val avv två justerrare, tillika rösträknare
e
Cissi Brusehed
B
och Ulla Wildderoth och valdes till justerare.
j

§5

Frågaa om mötett blivit behö
örigen utlysst
Möteet har blivit behörigen uutlyst.

§6

Fastställande avv dagordnin
ng
Dagordningen faastställdes.

§7

dragning avv styrelsenss verksamhe
etsberättelsse samt årssbokslut me
ed
Föred
resulttat och bala
ansräkning
Ordfö
örande före
edrog verksaamhetsberäättelse för 2016
2
samt åårsbokslut med
m
balan
ns‐ och resultaträkning . Regionmö
ötet godkände verksam
mhetsberättelsen
och den
d lades till handlinga rna.

§8

Föred
dragning avv revisorern
nas berättellse samt fasstställande av balans‐ och
resulttaträkning samt boksl ut
Ordfö
örande före
edrog balanss‐ och resultaträkning samt revisoorernas beräättelse
för 20
016. Redogjjorde ocksåå för ett plan
nerat negattivt kassaressultat för de
et
gångn
na året.
Regio
onmötet god
dkände rev isorernas berättelse occh fastställdde balans‐ och
o
resulttaträkning.

§9

Frågaa om ansvarrsfrihet för styrelsen
Regio
onmötet besslutade om ansvarsfrih
het för styre
elsen för ve rksamhetsååret
2016.

§ 10

Styrse
elsens försllag till verkssamhetspla
an för 2017
Ordfö
öranden red
dogjorde fö r styrelsenss förslag till verksamheetsplan 2017
7.
Regio
onmötet tillsstyrkte verkksamhetsplanen.

§ 11

Styre
elsens försla
ag till budgeet för 2017 års verksam
mhet
Regio
onmötet besslutade om styrelsens förslag till budget
b
20177.

§ 12

Fastställande avv reseersätttning och trraktamenten för styrellsen, reviso
orer och
övriga funktionä
ärer
Reseeersättning beslutades
b
eenligt skatte
everkets reg
gler till 18:550 kr/mil.
Traktamenten ärr inte aktueella.

§ 13

Val avv ordförand
de, ordinariie ledamöte
er och even
ntuella supppleanter i styrelsen
samt beslut om suppleanteernas tjänsttgöringsord
dning
Regio
onmötet besslöt att ingaa suppleantter för närva
arande ingåår i styrelsen
n.
Agnes Polak‐Ringg, Linda No rdblom, Cisssi Brusehed
d, och Ulla W
Wilderoth valdes
v
vid reegionmötet 2016 på tvåå år och sittter kvar till regionmöteet 2018.
Följan
nde persone
er valdes inn i styrelsen:
Ordfö
örande 1 år:
G
Gunvor Juhlin‐Dannfeltt, omval
Ledam
möter 2 år:
LLars Hagberrg, omval
EEva Anderssson, nyval

§ 14

pleanter
Val avv revisorer samt två reevisorssupp
Möteet beslöt attt en revisorssuppleant räcker.
Revisorer 1 år:
LLars Åhlund
d, omval
G
Gerd Stensttröm, omval
nt
Revisorsupplean
1 år:
R
Regionmöte
et beslöt attt inte utse nnågon
rrevisorssuppleant.

§ 15

v
en orrdförande
Val till valberedning om tree personer varav
Regio
onmötet besslöt att två personer är tillräckligt för valbereedningen.
Valbeeredning 1 år:
å

EEddie Nilsso
on, samman
nkallande occh
CChristina Haagberg, båda omval

§ 16

Beslu
ut om omed
delbar justeering av pun
nkterna 13 – 15
Regio
onmötet besslutade om omedelbarr justering av
a punkternna 13‐15.

§ 17

Behandling av frrågor, som senast den 1 decembe
er anmälts ttill styrelsen eller
av de
enna undersställts möteet.
Någraa frågor harr inte inkom
mmit.

§ 18

Övrigga frågor
‐ Po
oängjakten
Det är för få domare nä r det är en domare på 20 hundar.. Tävlingarna tar
omare.
viissa gånger lång tid ochh det hade underlättatt med ytterlligare en do
Påå officiella tävlingar
t
är det max 16
6 hundar som en domaare dömer.
Sttyrelsen tarr med sig deetta till kom
mmande planering.
‐ Hallandsmässterskapet
Ettt önskemål är att ha H
Hallandsmässterskapet med
m vilt förr att ha möjligheten
attt träna hun
ndarna på vvilt.
Det kräver fle
er funktionäärer och an
nnan hanterring när mann har vilt occh
ntalet funkttionärer harr minskat med
m åren. Ettt önskemåll från styrelsen är
an
attt fler medlemmar i kluubben försö
öker ställa upp
u som funnktionärer.

§ 19

Möte
et avslutade
es.
Ordfö
örande tackkade de närvvarande och förklarade
e mötet avsslutat.

___________________________
_____
Gunvorr Juhlin‐Dan
nnfelt
Ordföraande

________
____________________
_______
Ulrika Kra
abbe
Sekretera
are

___________________________
______
Cissi Bru
usehed
Justerarre

________
____________________
_______
Ulla Wilderoth
Justerare
e

