Protokoll fört vid telefonmöte 20210221
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Peter L, Patrik P,
Camilla A, Andreas H (sup), Carina A(sup), Niklas J(sup).
Kenth Andersson-Svala (sammank. valberedningen).
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Camilla A valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Tillstånd för Växjöutställning klart. Protokollet lades till handlingarna.
5. Årsmöte 2021
 Valberednings arbete
Två personer saknas fortfarande. Kent meddelar att än så länge har ingen
velat ställa upp. Ett par f.d. styrelseledamöter har tillfrågats och ska ge
besked. Diskuterades om någon av suppleanterna kunde gå upp som
ordinarie ledamot och att nya medlemmar får börja som suppleanter.
 Ekonomin, handlingar till revisorerna
Kassaberättelse och övriga handlingar förberedda. Skickas till revisorena
snarast. Resultat och
 Övriga handlingar verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan m.m.
Folke ansvarar för verksamhetsberättelse, Ingemar ansvarar för
verksamhetsplan.
 När/hur ska årsmötet hållas?
Beslöts att hålla ett digitalt årsmöte den 11 april. Siktar på att ha mötet via
Microsoft Teams. Camilla styr upp detta och kallar till ett ”övningsmöte”
med det snaraste.
6. Utställningar 2021?
Tyvärr nödgas vi ställa in utställningen i Broby och Åkulla i ”det ordinarie”
utförandet. Bokade funktionärer meddelas om detta.
Eventuellt kan separat ”exteriörbedömning” enligt SKK´s anvisningar anordnas i
Åkulla. Kravet är att klubben inte ska förlora ekonomiskt på detta. Bör annonseras
på hemsida och sociala medier. Ingemar kollar upp och återkommer med vad som
krävs för att genomföra detta..
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7. Drevprovsverksamheten
 Antal drevprov 2020/2021
Hittills 38 prov stambokförda och ca 7-8 ytterligare förväntas komma in.


Info om Älmhultsprovet 2021
8 startande och 6 gick till pris. Vandringspriset kommer att kunna delas ut.



Avgift för drevprov 2021/2022
Beslöts att kommande säsong höja domararvodet till 500 kr och 200 kr till
klubben.

8. Övriga frågor
 Info har kommit angående att Elmia Game Fair ställs in.
 Framtagning av banderoll. Patrik tar upp detta igen.
9. Datum för nästa möte
”Övningsmöte” via Teams den 4/3 kl 19:30. Camilla bjuder in.
10. Mötet avslutas
Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Camilla A/CA
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