Protokoll fört vid telefonmöte 20190630
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Peter L
Carina A(sup), Camilla A(sup).
Anmält förhinder: Patrik P, Andreas H(sup), Anki W.
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Camilla valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes i befintligt skick
4. Föregående mötesprotokoll
Punkterna 7 och 8 angående ekonomiska frågor: Ingemar kollar med Anki om vad
hon kommit fram till. Punkterna tas upp vid nästa möte.
5. Ekonomiska läget. (Anki)
Anki låter meddela att vi för dagen har 76662 kr på banken och 4140 kr i kassan.
Avstämt efter Åkulla-utställningen.
6. Redovisning av enkäten (Camilla)
Tyvärr enbart 57 som svarat (16 % av medlemmarna).
Intresset för Beagledag låg 57 % av de inkomna svaren. Beslöts att låta enkäten
ligga kvar tillsvidare. Beslut om eventuella evenemang som föreslagits i enkäten tas
senare under hösten.
7. Rapport av utställning Åkulla (Christa & Anki)
Nettot blev 11449 kr. Lite strul med försäljningen av prylar som tydligen blev lite
rörig.
8. Nytt vandringspris skänkt av Kävsjös Kennel (Folke).
Beslöts att ta med detta vpr den kommande jaktprovssäsongen och gå vidare med de
föreslagna statuterna.
9. Drevprovssäsongen 2019–2020 (Folke)
Beslöts att genomföra drevproven enligt vad som föreslagits på de båda möten som
hållits i ”jaktprovsgruppen”, dvs med två fasta prov (Jönköping och Älmhult) samt
rörliga prov som tidigare.
Folke tar fram annons för detta, senast under juli månad.
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10. Klövvilts SM (Folke & Ingemar)
Information om vad som hittills gjorts. Utöver vad som framgått av
mötesprotokollen har det tills idag kommit in sponsring från kennlar i klubben samt
en del ”hårdvarusponsring”.

11. Övriga frågor
Nästa möte föreslås att hållas 1 september 2019.
12. Mötet avslutas
Ingemar avslutade mötet och tackade deltagarna för ett bra möte.

Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Camilla Albertsson/ C A
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