Protokoll fört vid styrelsemöte
i LRK SÖRMLAND
den 12 januari 2016
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Götgatan 7, Flen

Närvarande: Ann-Katrine Björnstjerna, Birgitta Werner, Karin Grahn (f d Gustafsson),
Marie Manninen Ekberg, Ulf Melin, Margareta Dahl och Lasse Karlsson. Frånvarande:
Angela Hamrén och Lisa Arvidsson.
Dessutom deltog valberedningen: Margareta Fredriksson, Stina Persson och Christina
von Stockenström.

§1

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

§2

Val av justeringsman
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Karin Grahn.

§3

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte 2015-10-27 gicks igenom, godkändes och
lades till handlingarna med följande kommentar: vi har inte hört något nytt
angående Swedish Game Fair på Tullgarn.

§5

Rapporter
a) Ordförande: Vi kommer att få 5.686:- i bidrag från Studiefrämjandet
för vår kursverksamhet 2015.
b) Sekreterare: Inget att rapportera.
c) Kassör: Behållning på pg-konto 7/1 34.162:37. I kassan ett mindre
belopp. Marie är klar med all bokföring för 2015, återstår bokslutet.
Beslöts att ersättning för frysar 2015 (5x1000 kr) skall betalas ut.
d) Jaktansvarig: Ej närvarande. Preliminärt kan vi ha vårt B-prov v. 31.
e) Utställningsansvarig: Datum för 2016 års utställning fastställdes till
söndagen 19/6. Pia Razera-Brulin har accepterat att döma
labradorerna. Till valpar av övriga raser är domarposten vakant.
f) Utbildningsansvarig: Inget att rapportera.
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g) Övriga: Ulf rapporterade att han fått inbjudan från LRK Östra till
föredrag m m som tack för att han medverkat som sekreterare vid ett
av deras jaktprov 2015. Kolliderar tyvärr med vårt årsmöte.
§6

Årsmöteshandlingar
Sekreteraren hade sammanställt förslag till verksamhetsberättelse, -plan
och budget som vi gick igenom och korrigerade/kompletterade:
a) Verksamhetsberättelsen: vi gjorde några smärre justeringar.
Margareta skriver rent och skickar ut för underskrift.
b) Verksamhetplanen: vi gjorde vissa ändringar och tog bl a bort passusen
om apporteringsträning eftersom gruppen är full och vi inte kan ta emot
fler deltagare.
c) Budget: vi gjorde ett förslag till budget att fastställas på årsmötet
med utgångspunkt från föregående års budget och utfallet för 2015.
Margareta fick i uppdrag att fråga Christer André om han kan ställa upp
som ordförande vid mötet. Margareta frågar även Bitte Sundin om hon är
intresserad av att komma och kåsera över Labradorens historia, baserat på
artiklar hon skrivit för LRK Östergötland.

§7

Regionmöte 6-7 februari 2016
2016 års regionmöte äger rum på Scandic Hotel Upplands-Väsby. Tre
representanter är anmälda: Ann-Katrine Björnstjerna, Birgitta Melin och
Birgitta Werner.

§8

Labradorfullmäktige
Deltagare utses på konstituerande styrelsemöte 13/2 när ny styrelse är
vald.

§9

Övriga frågor
Vi uppdaterar folder som är tänkt att tryckas och distribueras av
Studiefrämjandet med 2016 års aktiviteter.
’

§10

Valberedningen
Hela valberedningen deltog i mötet och rapporterade att nyrekryteringen
till styrelsen går bra. Tre medlemmar är intresserade att gå in som nya
styrelseledamoter. F n behövs endast en person och det finns en lämplig
kandidat till den posten.
Även till valberedningen finns en efterträdare till ledamot som avgår.

§11

Nästa möte
Nästa möte blir styrelsemötet före årsmötet lördagen den 13/2 kl 12.00.
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§12

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.
Flen den 12 januari 2016

Margareta Dahl
Vid protokollet

Karin Grahn
Justeringsman
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Ann-Katrine Björnstjerna
Ordförande

