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PROTOKOLL 4 - 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte
Datum: 2016-05-14
Plats: Hotell Höga Kusten
Närvarande: Anders Hallgren, Karin Rask, Benny Eriksson, Margot Engström, Eva Löfqvist,
Marie Karlsson
Ej närvarande: Karin Westerlund

§ 36 Mötets öppnande
Ordförande Anders Hallgren hälsade alla välkomna Hotell Höga Kusten och förklarade
styrelsemötet öppnat.
§ 37 Val av justerare
Utsågs Karin Rask att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 38 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes efter att punkt 10.a facebook lades till dagordningen.
§ 39 Föregående mötens protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 40 Skrivelser
Inkomna
Medlemsregister mars, april, maj
HS Protokoll 3,4, Fullmäktige
Regionbrev 2
Utgående
Ny adresslista för Mittlabbens styrelse 2016
HS styrelsemötesprotokoll
Labradoren
§ 41 Ekonomiskrapport
Margot Engström rapporterade att ekonomin är god.
§ 42 Tränings provet
Mötet diskuterade kommande träningsjaktprov.
Beslut: att hålla det i Mäja fäbodar den 23 juli.
Beslut: att träningsjaktprovet har klasserna NKL och ÖKL.
Beslut: att domare blir Anders Hallgren och Marie Karlsson.
Beslut: att anmälningsavgiften är 200 kronor. Sista anmälningsdag är 16 juli.
§ 43 Särskilda jaktprovet
Anders Hallgren har varit i kontakt med Frk/Mitt, som avvaktar då de har årets mästerskap.
Preliminärt provdatum är den 24-25 september.
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§ 44 Labradormästerskapet 2016
Margot Engström rapporterade att endast åtta anmälningar kommit in hittills vilket är alldeles
för lite för att arrangera ett mästerskap.
Sista anmälningsdag är den 16 maj.
Styrelsemötet diskuterade kostnaderna för mästerskapet och vilka åtgärder som skulle
åtgärdas i fall mästerskapet inte blir av.
Beslut: att antalet anmälningar skall vara 40 stycken för att vi skall kunna genomföra ett
Labradormästerskap.
Beslut: att § 44 är omedelbart justerad.
§ 45 Rapport Labradorfullmäktige
Anders Hallgren rapporterade från fullmäktige att det varit lugnt.
§ 46 FB-R
Styrelsemötet diskuterade utbildning av testledare och funktionärer inom regionen. Enligt
Marie Karlsson går det att anordna. Även att söka bidrag hos HS togs upp.
Beslut: att Anders Hallgren ordnar material för FB-R.
Beslut: att söka intresserade för testledare och funktionärer till FB-R på vår hemsida.
§ 47 Tidningen Labradoren
Beslut: att skriva om träningsjaktprovet i Mäja och särskilda provet samt de lokala träffarna
och hänvisa till hemsidan angående dessa aktiviteter.
§ 48 Övriga frågor
Facebook
Beslut: att Marie Karlsson ansvarar för facebook kontot.
Beslut: att Anders Hallgren ordnar inloggnings uppgifter.
§ 49 Nästa möte
Nästa möte är onsdagen den 14 september, kl. 19.00 via skype.
§ 50 Mötets avslutande
Ordförande Anders Hallgren tackade alla för ett trevlig och givande styrelsemöte och
förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Eva Löfqvist
Sekreterare

Anders Hallgren
Ordförande

Karin Rask
Justerare
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