Protokoll fört vid styrelsemöte
i LABRADORKLUBBEN SÖRMLAND
den 17 mars 2016
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Götgatan 7, Flen
Närvarande: Ann-Katrine Björnstjerna, Lisa Arvidsson, Angela Hamrén, Karin Grahn, Lasse
Karlsson, Ulf Melin, Birgitta Werner och Agneta Hoff. Frånvarande: Marie Manninen Ekberg.

§21

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

§22

Val av justeringsman
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Birgitta Werner.

§23

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§24

Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 2016-02-13 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.

§25

Rapporter
a) Ordföranden: Rapporterade, 9 nya medlemmar i hela SKK-registret, se. övriga
frågor.
b) Sekreteraren: Rapporterade, ett utskick från LRK/HS som har beslutat att avsätta
medel för att utbilda funktionärer inom FB-R
c) Kassören: Ej närvarande. Ekonomin är god.
d) Jaktansvarig: Rapporterar, se nedan
e) Utställningsansvarig: Rapporterar, se nedan.
f) Utbildningsansvarig: Rapporterar, se nedan
g) Övriga styrelsemedlemmar: Inget att rapportera.

§26

Kurser och aktiviteter
Sörmlandsprovet på Hässelängen den 22/5 domare är inte bestämt.
Tullgarn den 27, 28 och 29/5.
Jaktprov i Stigtomta, öppen klass 25/7 och nybörjarklass 26/7.

2

Utställning på Hammarvallen i Flen den 19/6. Gräsplan nära till toaletter,
parkering och kök. Flera domare tillfrågade men redan tingade på annat håll.
Lisa Arvidsson letar domare för labradorerna och valpar av övriga raser.
Rallylydnaden är avslutad. Viltspårkursen är fulltecknad, start den 19/3. Intresset
är stort och flera har hört av sig och vill gå Viltspårkurs.
Apporteringskurs planeras att starta i mån av intresse.

§27

Övriga frågor
Ann-Katrin pratade om: Hur kan vi få till oss och fånga upp flera medlemmar till
Labradorklubben? En folder har bland annat tagits fram för att informera om
klubben och dess aktiviteter.
LRK/HS har beslutat att avsätta medel för att utbilda funktionärer inom FB-R
Ledarutveckling steg 2 på gång. De som har gått steg 1 kommer att fortsätta med
steg 2.
Kallelse till årsmötet i Strömsholm. Tyvärr kan ingen närvara.
Nästa möte:
Måndag den 2/5 kl 18.00 i Studiefrämjandes lokaler i Flen.

§28

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
Flen den 17 mars 2016

Agneta Hoff
Vid protokollet

Birgitta Werner
Justeringsman

Justerat Mars 2016

Ann-Katrine Björnstjerna
Ordförande

