Protokoll fört vid telefonmöte 20180121
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Bengt E, Christa E, Peter G, Per-Erik
N, Peter L (sup), Carina A(sup) och Patrik P (valberedare, deltar i
punkt 4).
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Peter Landsjö valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
4. Valberedningens förslag (Inför årsmötet)
Valberedningens förslag bifogas, Bilaga 1.
5. Föregående mötesprotokoll
Motionsförslag till BF 2018. Kommer med all sannolikhet inte att kunna behandlas
vid kommande BF på grund av att championatsreglerna är låsta till 31 januari 2021
och bör därför behandlas vid BF 2020 istället.
6. Redovisning av det ekonomiska läget
2017 års bokföring klar. 67888 kr i tillgångar. Resultatet 14547 kr. Ekonomiska
läget stabilt och resultatet bättre än föregående år. Betydligt fler utställda hundar
2017 än tidigare år är en bidragande orsak till det förbättrade resultatet. Bilaga 2.
7. Utställningsverksamheten 2018 (domare, plats och datum)
Utställningsannonsen bifogas, Bilaga 3. Anmälningslänk kommer att finnas på
hemsidan tillsammans med annonsen. Christa beställer rosetter etc för kommande
säsong.
8. Viltspårsverksamheten 2018
 Period då vi ska ha provverksamhet?
• Beslöts att perioden ska vara 1 april t.o.m. 30 november (förutsätter
barmark).
• Tidigare beslut från 20170430 att arrangera ett KM (för klubbens
medlemmar) i form av ett Ordinarie Prov ligger fast. Beslöts att den
nya styrelsen efter Årsmötet planerar och genomför arrangemanget.
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Viltspårkurs?
Christa o Bengt planerar för detta.

9. Drevprovsverksamheten
 Innevarande säsong
38 starter klara på SKK (varav 12 st på regionuttagningen kom från övriga
klubbar i regionen) + 11 på Vinterprovet, f.n. 15 rörliga anmälda i januari och 2
rörliga i februari. Således >54 starter. Föregående säsonger hade vi 65 (16/17)
resp 50 (15/16).
 Kommande säsong (Fasta o rörliga, drevprovsansv.)
Beslöts att i verksamhetsplanen föreslå att slopa de fasta drevproven, framförallt
för att nyttan av dessa prov är begränsad för hundägarna. Dessutom verkar den
sociala biten av proven, att komma samman och träffas, inte längre var anågot
som intresserar hundägarna.
Diskuterades hur vi ska göra för att få fram nya domare.
10. Årsmöte (plats och datum)
Beslöts att lägga årsmötet i Timsfors Folkets Hus den 25 mars kl. 14. Ingemar
kontaktar
11. BF delegater 2018
BF avhålls den 5 maj 2018 i Södertälje. 3 st delegater på grund av medlemsantalet.
Beslöts att vi skickar 2 st plus en fullmakt. Frågan om vilka som ska vara delegater
bordlades till nästa möte.
12. SsBlK motioner till BF 2018
Se punkt 5 ovan!
13. Inköp av fler chipläsare (Peter Landsjö)
Peter har köpt en sådan för ca 1300 kr. Beslöts att Christa till nästa möte kollar
priser hos några olika leverantörer.
14. Övriga frågor
Beslöts att klubben skänker en gåva (1000 kr) till Sjöräddningssällskapet för att
hedra minnet av Jan-Erik Söderström och hans hund Stigsjödalens Rex.
15. Nästa möte
11 februari kl 19:00.
16. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Peter Landsjö/
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Bilaga 1

Valberedningens förslag 2018 styrelse!
Ordförande:
Omval av Ingemar Zentio.
Ordinarie ledamöter:
Per-Erik Nilsson, Peter Gustafsson och Bengt Eriksson avgår.
Nyval av Anki Wikander, Peter Landsjö och Patrik Persson. Christa Edvardsson, Folke
Johansson kvarstår 1 år.
Suppleanter:
Nyval av Andreas Herbertsson. Omval av Carina Arvidsson.
Revisorer:
Omval av Jan-Åke Johannesson och Zerny Ekstrand
Revisorssuppleanter:
Omval av Fredrik Fornander och Irene Landsjö
Valberedningen:
??
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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