Protokoll fört vid telefonmöte 20190901
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Anki W, Patrik P,
Camilla A(sup).
Anmält förhinder: Andreas H(sup), Carina A(sup), Peter L.
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Christa valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes i befintligt skick
4. Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna
5. Ekonomiska läget. (Anki)
Drygt 90 000 kr på kontot plus ca 5000 kr i handkassan.
6. Utställningar 2020
- Åkulla: Osäkert f.n. pga. att arrendet (Falkenbergs kommun äger anläggningen)
på anläggningen ändras. Ev. alternativa platser undersöks.
- Åseda: Osäkert f.n. pga. att höjd (fördubbling) hyra plus skyldighet att städa.
Dessutom trång ring.
Diskuterades att flytta till Växjö-trakten, Christa och Folke kollar olika
anläggningar.
- Ska vi ha CK-rosetter? Ett 40-tal (á ca 65 kr) utdelade i år. Bedömdes att dessa
rosetter varit uppskattade. Diskuterades att ha dem kvar och ev. ta betalt för
dem. Beslut vid kommande möte.
7. Rapport från ”Jaktprovsgruppen” (Klövvilts-SM, domarkonferens,
drevprovssäsongen 2019-2020).
- Klöv-SM: Kennelsponsring med 3300 kr inkommet så här långt, (inkluderat i
saldot enligt pkt 5). Provmarker och förläggning i stort klara. Inbjudan kommer
att gå ut via mail till alla LA-ordföranden och sekreterare samt läggas ut på
SBlK hemsida.
- Domarkonferens kommer att hållas i Värnamo den 19 september.
- Drevprovssäsongen:
o Jönköpings-prov: Förläggningen klar (14 dagars uppsägningstid). 4 st
redan anmälda.
o Älmhultsprovet: Under kontroll så här långt.
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8. Reseersättning och eventuell höjning av avgiften för utställningar
- Reseersättning: Beslöts att behålla 18:50/mil.
- Avgift för utställningar: Diskuterades att höja till 350 kr för alla klasser utom
valp- och veteranklass. Beslut vid kommande möte.
9. Övriga frågor
- Camilla: Ska vi fortsätta att ha enkäten på hemsidan? 19 % av medlemmarna har
svarat hittills. Beslöts att stänga enkäten.
Beslut vid kommande möte vilket evenemang vi ska gå vidare med. Camilla
fixar en sammanställning till hemsidan.
10. Nästa möte
27 oktober 2019.
11. Mötet avslutas
Ingemar avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Christa Edvardsson/ C E
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