Protokoll fört vid styrelsemöte via Google Meet, 20210601
Närvarande: Camilla A, Folke J, Lena K, Peter L, Patrik P, Andreas H,
Robin K(sup), Niklas J(sup)
1. Val av justerare
Andreas valdes att justera dagens protokoll.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
4. Ekonomi
Lena gick igenom Prel. Balansräkning och Resultaträkning, se Bilaga 1 och 2.
Diskuterades hur vi ska göra med kontantkassan. Beslöts att sträva efter att
minimera användningen av kontanter och i möjligaste mån satsa på Swish.
5. Covid uppdatering
Nya bestämmelser från och med 1 juni, både Halland och Kronoberg kommer att
köra med de nationella rekommendationerna, innebär att det är tillåtet med 100
personer vid ett evenemang, exklusive funktionärer (enligt SKK´s
rekommendationer). Riskanalys (intern) måste göras, handsprit ska tillhandahållas.
6. Utställningar
Exteriörbedömning Åkulla
 Antal anmälda
24 st.


Bemanning och tidpunkt
Bemanning: Patrik, Peter, Andreas, Lena, Camilla, Robin och Niklas.
Mottagning av hundar, assistans till ringsekretrare och domare, ansvar för
ringträning utgör de viktigaste uppgifterna.
Bedömningen ska börja kl 10. Bemanning ska vara på plats ca 7:30 (gäller de
som bor över på platsen) , ev. ringträning börjar kl 9.
)



Utskick med information om betalning, tid och plats
Camilla har gjort en beskrivning av var platsen ligger och vad som gäller
angående betalning och vad hundägarna ska veta innan ankomst. Beslöts att inte
skicka ut kataloger, de ska säljas på samma sätt som tidigare och samtidigt
utgöra lottnummer i ett lotteri. Lena printar ut 30 ex av katalogen, köper
munskydd och handsprit. Patrik plockar fram lotterivinster, 2 st.
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Övrigt
Camilla tar med ett antal CK-rosetter.
Funktionärer ska ha munskydd eller visir.

Växjö 15 augusti
Beslöts att öppna upp för anmälningar.
7. Viltspår
 Information om kursen
Andreas informerade om att alla 7 deltagare var mycket nöjda med
arrangemanget. Ev. kommer ett ytterligare tillfälle att anordnas under
sommaren/hösten.
Diskuterades att försöka arrangera ytterligare kurser i andra delar av vårt
område. Andreas och Robin tar sig an detta. Camilla kommer även att undersöka
möjligheter i sina trakter.
8. Övriga frågor
 Utställning i Åkulla 2023, försök få den 17 eller 18 juni.
 Daniel Brickman intresserad av att bli drevprovsdomare. Folke kontaktar
honom.
 Patrik och Niklas planerar att ta fram en ”drevprovsinfo” att köra som videoinfo
i början på september.
9. Nästa möte
Inget beslutades.
10. Mötets avslutning
Camilla tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:

Justeras:

Folke Johansson/

Andreas Herbertsson/ AH
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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