Protokoll fört vid styrelsemöte
i LRK SÖRMLAND
den 10 Januari 2017
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Götgatan 7, Flen
Närvarande: Ann-Katrine Björnstjerna, Lisa Arvidsson, Angela Hamrén, Karin Grahn,
Marie Manninen Ekberg och Ulf Melin.
Frånvarande: Lasse Karlsson, Agneta Hoff och Birgitta Werner
§76

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

§77

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

§78

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§79

Föregående protokoll
Protokoll från förgående möte 161123 gicks igenom, godkändes med notering om
ändrat datum för årsmötet till 170211 och lades till handlingarna.

§80

Rapporter
a) Ordföranden: Ann-Katrine har fått protokoll från senaste möte i huvudstyrelsen,
förslag till diplommallar för utställningar från h-styrelsen.
b) Sekreteraren: Ej närvarande
c) Kassören: Ekonomin är god. En räkning på vilt från Köping har inte kommit.
d) Jaktansvarig: Årets jaktprov kommer att gå i Malmköpingstrakten, datum har vi
inte kunnat bestämma ännu.
e) Utställningsansvarig: Utställningen i Flen 18/6: Domare för labradorklassen blir
Lena Enlund Johansson och för övriga Gunilla Albrigtsen.
f) Utbildningsansvarig: Ej närvarande.
g) Övriga styrelsemedlemmar: Inget att rapportera.

Protokollet justerat Januari 2017

§81

Budgetgenomgång inför 2017
Budgetförslaget är i stort sett färdigt. Räkningen som kommer från Köping skall
läggas till under utgifter

§82

Fullmäktigemötet/Regionmötet 25-26 Mars 2017
Inbjudan har kommit. Vi får skicka 2 st röstberättigade då vi nu är över 200
medlemmar. Anmälan senast 15/2. Karin åker + Marie eller Evan?

§83

Årsmötet lördag 11 Februari
Inga motioner har inkommit. Marie kontaktar Filippa för ev. föredrag om hundträning.
Klart att Gunnar Hultman kan vara mötesordförande även i år! En vakans i
valberedningen måste fyllas innan årsmötet.

§84

Övriga frågor
Kent Mihlberg vill skänka hundfoderpåsar att användas på årsmötet till bästa hund
etc. Vi har inga sådana tillfällen på årsmötet men tar tacksamt emot dem för att
användas vid annat tillfälle. Vi diskuterade placering och utformning av text och logga
på tröjor som Kent ordnar via Labbehjärtat.
Vi finjusterade verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som Ann-Katrine och
Agneta skall färdigställa.

§85

Nästa möte
Kl 12.00 före årsmötet 11/2.

§86

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat.

Torshälla den 10 Januari 2017

Ulf Melin
Vid protokollet

Karin Grahn
Justeringsman
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Ann-Katrine Björnstjerna
Ordförande

