Protokoll fört vid telefonmöte 20201130

Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Peter L, Patrik P,
Camilla A, Andreas H(sup), Niklas J(sup).
Kenth Andersson-Svala (sammank. valberedningen).
Anmält förhinder: 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.
4. Valberedningen
Ingemar har bestämt sig för att avgå som ordförande. Christa och Carina har
bestämt sig att avgå.
Beslöts att övriga i styrelsen funderar på att hjälpa Kenth i valberedningsarbetet.
5. Ekonomi
74054 på konto och 2700 kr i kassan.
5 inbetalda, ej utförda, drevprov finns f.n.
6. Jaktprovsverksamheten
 Info om Jönköpingsprovet
7 startande, inga 1:a-pris.
 Drevprov hittills denna säsong
2 prov utöver Jkp-provet genomförda under november, en del
anmälningar har kommit in för december.
 Info om remiss nya drevprovsregler
Vår klubb har skickat sina synpunkter efter möte den 22 nov.
 Hur gör vi med Älmhultsprovet.
Beslöts att vi gör på samma sätt som vid Jönköpingsprovet, dvs.
ingen förläggning, Ingemar avbokar denna.
7. Utställningsverksamheten 2021
 Domare och ringsekreterare vid utställningarna 2021
Alla är bokade för tre utställningar. Christa gör inbjudning/annons
som tidigare. Christa har även tagit fram en checklista för
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kommande utställningsansvariga. Rosetter finns för de kommande
två säsongerna.


Tillstånd för Växjöutställningen.
Folke skickar in en förnyad ansökan snarast.



Vad gör vi om det inte går att ha utställningar 2021?
- Viktigt att ta till sig erfarenheter från arrangörerna av de två
utställningar som anordnades under det gångna året.
- Live-streaming nämndes också som ett alternativ.

8. Viltspårsverksamheten 2020
Vår klubb har haft totalt 18 prov varav 15 beaglar under den gångna säsongen.
9. Övriga frågor
Ännu ingen info har kommit in angående Elmia Game Fair.
10. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Peter L/P L
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