Protokoll fört vid styrelsemöte
Labradorklubben SÖRMLAND
den 23 november 2016
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Götgatan 7, Flen
Närvarande: Ann-Katrine Björnstjerna, Angela Hamrén, Karin Gustafsson, Marie Manninen Ekberg,
Ulf Melin, Birgitta Werner, Agneta Hoff, Lasse Karlsson och Christina von Stockenström.
Frånvarande: Lisa Arvidsson.
§63

Mötets öppnande
Ordförande Ann-Katrine Björnstjerna hälsade alla välkommen och förklarade mötet
öppnat.

§64

Val av justeringsman
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lasse Karlsson

§65

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§66

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet 2016-08-30 kontrollerades, godkändes och lades till
handlingarna.

§67

Rapporter
a) Ordförande: Ann-Katrine gick igenom remissutskicken som vi har fått till oss i
styrelsen. Inget att tillägga. Genomgång av regionmötet från Monika Damell
Modin.
b) Sekreterare: Inget att rapportera.
c) Kassör: Kassören gick igenom budgeten, som är god.
d) Jaktansvarig: Inget att rapportera
e) Utställningsansvarig: Ej närvarande.
f) Utbildningsansvarig: Inget att rapportera.
g) Övriga: Inget att rapportera.

§68

Rapport från Prova på dagen
Söndagen den 25 september ordnades en ” Prova på dag” vid Hässelängen Flen. I
strålande sol samlades ca 25 medlemmar. Flera nya medlemmar/hundar kom och
passade på att prova viltspår, apportering, och rallylydnad.

§69

Grötlunch 4 december
Ett 30 tal har anmält sig till den traditionella ”grötlunchen” där vi startar med en
tipspromenad med våra hundar.

trevlig

§70

Genomgång av budgeten
Förberedelse av budgeten. Genomgång hur 2016 har varit och förberedelse inför det
nya året 2017.

§71

Fullmäktigemöte / Regionsmötet 25-26 mars 2017
Styrelsen vill att 2-3 frivilliga kan åka den helgen. Eventuellt har vi 2 frivilliga som
återkommer med svar.

§72

Kurser och aktiviteter våren 2017
Apportering- Viltspår- och Rallylydndskurser kommer att ordnas under våren om
intresse finns.

§73

Övriga frågor
Årsmötet bestämdes till den 12 februari 2017.

§74

Nästa möte
Tisdag den 10 januari 2017

§75

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Flen den 23 november 2016

Agneta Hoff
Vid protokollet

Ann-Katrine Björnstjerna
Ordförande

Lasse Karlsson
Justeringsman

