Protokoll fört vid telefonmöte 20180212
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Bengt E, Christa E, Peter G, Per-Erik
N, Peter L (sup), Carina A(sup).
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Christa Edvardsson valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
4. Föregående mötesprotokoll
Valberedningens förslag: Namnförslag till kommande valberedning saknas. Beslöts
att Folke kontaktar Patrik angående detta.
5. Årsmöte 2018
Lokalen i Timsfors är bokad och klar.
 Utskick av kallelse
Ska vara hos medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet. Diskuterades
att skicka kallelse via mail till de som har mailadress i matrikeln (ca 170 st).
Beslöts att vi provar följande i år: Ingemar mailar och Ingemar, Bengt och
Christa hjälps åt att skicka ut breven. Folke gör i ordning Kallelse snarast.
 Verksamhetsplan
Ingemar tar fram denna.
 Verksamhetsberättelse
Folke tar fram denna.
 Årsbokslut och revisorernas berättelse
Per-Erik tar fram detta och skickar till sekreteraren.
 Styrelsens förslag till 2 BF-delegater
Peter Landsjö accepterade att bli delegat. Ingemar funderar vidare på
lämpliga kandidater.
 Motion från Arne Persson angående vandringspriser.
Beslöts att styrelsen vill behålla kravet på 1:a pris vid Vinterprov resp.
Höstprov.
 Följepriser till Vandringspriser
Per-Erik ordnar dessa efter att ha fått underlag från Folke.
 Diplom t Drevprov- och Viltspår
Ingemar skriver ut dessa.
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6. Älmhultsprovet
Beslöts att inte dela ut vandringspriset eftersom statuternas krav inte uppfylldes.
Beslöts att en pokal till Provets Bästa Hund införskaffas av Per-Erik.
7. Inköp av fler chipläsare (Christa)
Billigaste pris 1250 kr inkl. moms vid köp tillsammans med Jönköpings Läns
Dreverklubb. Beslöts att vi köper 6 st.
8. Övriga frågor
 BF-motioner från alla klubbar. 5 st av motionerna handlar om
championatsregler, vilka är låsta i 5 år. Betyder att de inte tas upp vid årets
BF utan får tas upp vid nästföljande BF 2020.
Motionen från Norrbotten om regionindelning berör region Norr lokalt.
Beslöts att rösta för avslag av motionen.
Motionen angående Sten Perssons minne från Västerbotten. Kommer att
avslås av BCS med ett förslag om utökad tidsperiod för tävlingen (oktobernovember).
Beslöts att rösta för avslag av motionen.
 Jakthundens Dag i Åkulla 28-29 april. Carina ställer upp, kontaktar även fler
Beagleägare lokalt.
9. Nästa möte
Ev någon vecka innan årsmötet.

10. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Christa Edvardsson/
CE
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