Labrador Retrieverklubben
Protokoll fört vid extra styrelsemöte
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§§ 179-185

_________________________________________________________________________________
Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Anders Hallgren, Lena Karlsson,
tjänstgörande suppleanterna Ulrica Briving Samuelsson och Ingvor Eriksson samt Margot Engström
Anmält förhinder: Katarina Ramberg, Håkan Dahlin

§ 179 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 180 Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Ninni Ericsson.
§ 181 Fastställande av dagordning
Två ärenden fanns på dagordningen, budget för A-provet och budget för Working Camp 2016.
Dagordningen fastställdes.
§ 182 Budget för A-provet
Anders gick igenom budgeten för A-provet, som skickats ut före mötet. Konstaterades att kostnaderna
för resor och mat samt stamboksavgiften är något högre, sammanlagt ca 5.000 kronor, än i förra årets
budget. Resultatet ligger dock inom budgetramen för årets A-prov. Styrelsen beslöt att fastställa
budgeten.
§ 183 Working Camp 2016
Budgeten för Campen 2016, som Margot hade skickat ut före mötet, diskuterades och fastställdes
efter några justeringar. Margot åtog sig att justera budgeten. Budgeten är nu baserad på ett visst antal
deltagare, men kan justeras nedåt vid ett lägre antal deltagare.
För Campen har anläggningen Ånnaboda/Storstenshöjden utanför Örebro preliminärbokats. Kassören
framhöll vikten av att ett detaljerat avtal upprättas med Ånnaboda, med tydligt angivna regler för
avbokning, sista dag för inbetalning etc. Ingvor ombesörjer kontraktskrivningen samt skickar kopia till
Ninni och Ulrica. Innan avtalet skrivs kommer Liselotte Hermansson i Örebro att i samråd med
markägarna, Sveaskog och Örebro kommun gå igenom markerna vid Ånnaboda för att bestämma
vilka områden som kan vara lämpliga att användas under Campen.
Styrelsen beslöt att Ulrica handhar in- och utbetalningar på det särskilda plusgirokonto, som endast
gäller Campen. Ulrica innehar sedan tidigare fullmakt för Campens plusgiro.
§ 184 Övriga frågor
Ingvor informerade om att Marie Ahlqvist har tackat ja till att ingå i utbildningskommittén.
§ 185 Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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