Protokoll fört vid telefonmöte 20191027
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Anki W, Patrik P, Peter L,
Camilla A(sup), Andreas H(sup), Carina A(sup).
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Peter L valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes i befintligt skick.
4. Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Ca 85 000 i saldo plus ca 5000 kr i handkassan.
6. Utställningar 2020
- Åseda, ersättningsplats: Beslöts att byta till VÄXJÖ, Evedals-området. Kommer
att kosta oss ca 1200 kr. Folke börjar med ansökningsproceduren snarast.
Datum 16 augusti 2020.
- Åkulla, 13 juni: Ny arrendator på anläggningen. Offert kommer att komma.
Beslut efter denna kommit in.
- Ska vi ha CK-rosetter? Beslöts att vi ska ha sådana i framtiden. De ska dock
vara något enklare än de tidigare använda. Preliminärt är de ca 2 EU billigare än
de vi har.
7. Eventuell höjning av anmälningsavgiften utställningar.
Beslöts att höja till 350 kr för alla klasser utom för valp- och veteranklasserna.
8. Rapport från ”Jaktprovsgruppen” (Klövvilts-SM, domarkonferens,
drevprovssäsongen 2019-2020).
- Klöv-SM: Inbjudan har gått ut via mail till alla LA-ordföranden och sekreterare.
Övrigt under kontroll.
- Domarkonferens hölls i Värnamo den 19 september, 9 st närvarande.
- Drevprovssäsongen:
o Jönköpings-prov: 11 st hittills anmälda, 12 st är övre gräns. Domare
klara till alla. Folke behjälplig med kataloger etc. Kollegium via telefon
ett par dagar efter.
o Älmhultsprovet: Under kontroll så här långt.
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Regionuttagning:
”Hemmaplansprov” i år:
o Den 3 nov: Patrik till Svanaholm, ringer i god tid domare Bengt
Eriksson. Peter till Kåremåla, ringer i god tid Markus Karlsson.
o Den 4 nov: Peter till Svanaholm, ringer i god tid domare Bengt Eriksson.
Patrik till Kåremåla, ringer i god tid Markus Karlsson.
o Domararvode: Klubben står för domararvode + ev. reseersättning för
domarna.
Ny domaraspirant: Anders Schönborg, dömer idag Basset o ADB. Beslöts att
Folke kontaktar honom och erbjuder honom både elev- och aspirantutbildning.

9. Medlemsaktivitet 2020
- Beagledag. Beslöts att ha detta i Växjö den 15 augusti dagen innan
utställningen. Folke tar med detta i ansökan till polis o. kommun. Camilla
planera. Tas upp på nästa möte.
10. Övriga frågor
Klöv-SM: Folke funderar på lämplig domare, lite beroende på vilken hund som blir
uttagen. ”Kepsfrågan” under kontroll.
11. Nästa möte
12 januari 2020.
12. Mötet avslutas
Ingemar avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Peter Landsjö/ P L
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