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d) Samt att adjungera länsansvarig personal vid behov och för den löpande verksamheten
inom respektive ansvarsområde. Styrelsen beslutar bordlägga denna punkt till nästa
möte.

§6ValavAU
Styrelsen beslutade välja följande utöver ordföranden och sekreterare att ingå i AU: 
Vice ordföranden 
Ekonomiansvarig 
Samt annan lämplig person om styrelsen så finner lämpligt. 

§ 7 Firmatecknare
Styrelsen beslutade uppdra åt ordföranden, Camilla Benje,               , Lerkilsvägen 45, 43493 
Vallda att vara föreningens firmatecknare. 

§ 8 Firmateckningsrätt mot bank och post
Styrelsen beslutade att uppdra åt ordföranden Camilla Ben je och ekonomiansvarige Niklas 
Ljungberg,             , Guttared 8, 432 77 Tvååker, att var för sig teckna firma på post och 
bank samt även vara behörighetsadministratör i Internetbanken. 

§ 9 Förtroendemanna utbildning på Öster Malma
Länsföreningen står för kostnaden inklusive reseersättning. Samåkning skall ske om så är 
möjligt. Följande är anmälda: Magnus Sivander, Magnus Stolpe, Gabriel Nilsson och Carina 
Johansson. 

§ 10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 12juni kl 18.30 hos Camilla Benje i"Vallda. 

§ 11 Övriga frågor
a) Gällande utbildning "Vård i det Vilda". Linnea Rääf, Halmstad, veterinär, valdes att

utbilda informatörer som ska hålla kurser om första hjälpen på både människa och hund.
Linnea kommer att fil. erbjudande om att gå kurs 7-8 juli, Emelie Johansson kontaktar
Linnea.

b) Information från Vilt och fauna.
c) Som representanter på Regionråd Syd 15-16 maj valdes Håkan Johansson och Camilla

Ben je. Bidragsansökan Södra Hallands Jaktvårdskrets. Ansö kan beviljades av styrelsen
med 3000kr.

d) Diskussion gällande Studiefrämjandet. Styrelsen har som mål att träffa alla cirkelledare,
förslagsvis i september, Camilla Benje följer upp.

e) Utbildning för förtroendevalda gällande medlemssystemet. Hanna Stål håller i detta.
Camilla Ben je kontaktar. �Wr' ,ir 

f) Frågor kring uppdatering av hemsidan på kretsnivå. Emelie Nilsson kontaktar,,iiJ!dJik
Stensson gällande hemsidan. nw ,�lir 

g) Problem med vildsvin på vall i Hylte- Unnarydsområdet, det finns en önskan om
utbildning av utfodring och detta kommer att ske i samarbete med LRF. lnbj�,alif ut
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