Protokoll fört vid styrelsemöte
Labradorklubben SÖRMLAND
den 30 augusti 2016
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Götgatan 7, Flen
Närvarande: Ann-Katrine Björnstjerna, Angela Hamrén, Karin Gustafsson, Marie Manninen Ekberg, Ulf
Melin, Birgitta Werner och Agneta Hoff. Frånvarande: Lisa Arvidsson.
§51

Mötets öppnande
Ordförande Ann-Katrine Björnstjerna hälsade välkommen till höstens första möte och
förklarade mötet öppnat.

§52

Val av justeringsman
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ulf Melin.

§53

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes..

§54

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet 2016-06-08 kontrollerades, godkändes och lades till
handlingarna.

§55

Rapporter
a) Ordförande: Informerade och visade upp tackkort från Birgitta Merlin angående
gratulationer på hennes födelsedag.
b) Sekreterare: Informerade om utskick angående Utbildningskommiténs avtalsmall
för instruktörer.
c) Kassör: Budgeten är god.
d) Jaktansvarig: Inget att rapportera
e) Utställningsansvarig: Ej närvarande..
f) Utbildningsansvarig: WT-träning planeras till omkring oktober månad.
g) Övriga: Inget att rapportera.

§56

Rapport från Utställningen
Utställningen gick med vinst. 49 hundar startade 36 labradorer och 13 valpar av olika
raser. Platsen var bra och funktionell att vara på. Planerar att vara på samma plats
nästa år.

§57

Rapport från Jaktprovet
Vid mötestiden hade inte all inbetalning inkommit. Jaktprovet flöt på bra.
Ett 30 hundar startade, varav 14 var nybörjare.

§58

Prova på dag den 25 september
Aktivitetsdag på Hässelängen prova på viltspår, apportering,
utställning och rallylydnad. Mera information kommer på facebook.

Protokollet är justerat September 2016

§59

Kurser/aktiviteter hösten 2016
Lydnads- och apporteringskurs pågår som startade i slutet av augusti.
Grötlunch är planerad, ej fastställt datum.

§60

Övriga frågor
Våran hemsida är på gång att byta webbmaster. Sussi och Kent Mihlberg har visat sitt
intresse.

§61

Nästa möte
Onsdag den 23 november kl 18.00

§62

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Flen den 30 augusti 2016

Agneta Hoff
Vid protokollet

Ann-Katrine Björnstjerna
Ordförande

Ulf Melin
Justeringsman

Protokollet är justerat September 2016

