Protokoll fört vid telefonmöte 20180625
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Peter L, Patrik P, Anki W,
Andreas H(sup).
Frånvarande: Camilla A(sup), Carina A(sup).
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Patrik P valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
OK.
4. Föregående mötesprotokoll
Camilla har hittat ett par viltspårsdomare, info om dessa finns nu på hemsidan.
Protokollet lades till handlingarna.
5. Klövvilts SM i januari 2019
Bedömdes vara svårt för oss att inte ställa upp med tanke på att vi röstade för detta
vid BF 2018.
- Arrangera själva?
Ja från styrelsen!
- Arrangera ihop med ÖgBlK?
Avvaktar besked från ÖgBlK. Ingemar efterlyser vad de beslöt vid sitt möte den
20 juni.
6. Nytt Bank- och Swishnummer
Vi är registrerade hos Skatteverket. Vi är nu kund hos Handelsbanken, Anki väntar
på att Swedbankkontot ska avslutas. Anki informerade att varje Swishmottagning
kostar klubben 1:50 kr.
7. Förslag dokument (reseersättning m.m)
- Anvisningar för utbetalning OK.
- Reseräkning kompletteras med rader om nytt domararvode. Dokumentet läggs
ut på vår hemsida.
8. Anmälningsavgift drevprov
Beslöts att det ska kosta 500 kr/prov, varav 100 kr går till klubben.
9. Övriga frågor
- Drevprovsannonsen OK.
- Patrik har fått inbjudan från Elmia Game Fair.
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Drevprovspropaganda: Info om upplägget kommer att skickas ut till alla
inblandade. Folke ombesörjer att regelböcker och skogskort i tillräckligt antal
kommer ut till respektive ansvarig, delas ut i Åseda den 19 augusti. Ansvarig
ska gärna i förväg ringa runt ffa till nya medlemmar i respektive område.
Samtalsforum mellan uppfödare i klubben? Konstaterades att det bör ligga i
uppfödarnas intresse att få valpköpare till att starta på drevprov och
utställningar.
Domarlistan/kontakter med klubbens domare: Folke skickar denna till Peter och
Patrik.

10. Nästa möte
Ev. fysiskt möte i Åseda, 19 augusti.
11. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Patrik Persson/
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