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PROTOKOLL 5 - 2022

Protokoll fört vid styrelsemöte

Datum: 2022-04-30
Närvarande: Anders Hallgren, Nina Berglund-Norlin, Eva Löfqvist, Karin Rask, Rosemarie
Lundgren, Lillemor Ohlsson, Carin Christ-Lind.
Ej närvarande: Agneta Östlund, Elisabeth Lundin

§ 52 Mötets öppnande
Ordförande Anders Hallgren hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.
§ 53 Val av justerare
Utsågs Rosemarie Lundgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 54 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av 12.b Aktiviteter.
§ 55 Föregående mötens protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades sedan till handlingarna.
§ 56 Skrivelser
Inkomna
Medlemsregister mars
HS Försäkringsbrev
Utgående
Labradoren
§ 57 Ekonomiskrapport
Lillemor Ohlsson rapporterade att ekonomin är fortfarande god.
§ 58 Tränings WT
Anders Hallgren rapporterade att det var fyra domare till WT och att det är ca 30 deltagare.
Platsen är Nordvik. Mötet diskuterade övrigt kring arrangemanget.
§ 59 Prova på provet
Mötet diskuterade kringarrangemanget.
Anders Hallgren har bokat Mäja den 9 juli och domare blir Johnny Öberg.
§ 60 Ordinarie jaktprov
Årets ordinarie jaktprov blir i två dagar den 3 – 4 september och platsen är Galtström.
Domare för provet är ej klart. Även provprovledare och kommissarie togs upp.
§ 61 Rapport från Regionträffen och Fullmäktige
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Anders Hallgren rapporterade från Regionträffen och Fullmäktige som han och Elisabeth
Lundin var på. Regionträffen var bra organiserat och att man hade haft workshop. Fullmäktige
var snabbt genom förd då inget extra framkom.
§ 62 BPH 7 juni
Anna Holter håller i BHP. Total får det endast vara 5 deltagare och redan nu är 3 anmälda.
§ 63 Labradoren
Att skriva om Prova på provet i Mäja samt Labbepromenaderna.
§ 64 Övriga frågor
Aktiviteter
Carin Christ-Lind tog upp om kurser och att ta upp instruktörer till dessa och att Mittlabben är
behjälplig med att administrera anmälan, avgifter, annonsering på Facebook och/ eller
hemsidan, Ev Kontakter med instruktörer.I nuvarande fall har det skett kurser på i egen regi.
Lillemor Ohlsson framförde att en budget måste läggas för de kurser som kommer att hållas
och därefter kan beslut tas.
Även träningskvällar togs upp.
Beslut: att Nina Berglund-Norlin och Carin Christ-Lind undersöker vilka kurser som kan
tänkas 2023.
Beslut: att Anders Hallgren kollar upp om det går att köpa in sig på Jakt hos Henry Carlsson.
§ 65 Nästa möte
Blir hos Eva Löfqvist, den 2 augusti, kl. 18.30.
§ 66 Mötets avslutande
Ordförande Anders Hallgren tackade alla för ett trevligt styrelsemöte och förklarade mötet
avslutat.
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