Protokoll fört vid styrelsemöte via Google Meet, 20210629
Närvarande: Camilla A, Folke J, Lena K, Peter L, Patrik P, Andreas H.
Frånvarande: Robin K(sup), Niklas J(sup)
1. Val av justerare
Peter valdes att justera dagens protokoll.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
4. Ekonomi
Se bilagor.
Ett positivt resultat med 1 437:- t.o.m juni.
Åkulla gav ett överskott på 6 159:Intäkter
11 850:Kostnader
5 691:I konto 4412 ingår
Åkulla Resort hyra
1 020:Handsprit+munskydd 635:Lunch funktionärer
515:5 st CK rosetter
285:Totalt
2 455:5. Covid uppdatering
Ny information kommer i kommande vecka. Inga ytterligare begränsningar
förväntas, tvärtom kommer det att öppnas upp ytterligare.
6. Utställningar




Exteriörbedömning Åkulla
Avrapportering:
o Betalning tog lite mera tid än förväntat. Flera köer kanske vore att föredra.
o 22 av 24 anmälda kom.
o Bedömdes att arrangemanget i stort flöt på bra. Ev om flera hjälper till med
ringträning vore det bra.
o Resultatlistan läggs ut på hemsidan.
o Bestyrelserapport färdigställs.
o Kontakta Åkulla om framtida utställning
Växjö 15 augusti
Marknadsföring
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Camilla lägger ut på sociala medier.


Bemanning
Några från styrelsen kommer att närvara kvällen innan. Minst 6 personer behövs.



Priser
o Priser till bästa valp, bästa tik, bästa hane samt ett antal lotterivinster fixas
av Patrik. Camilla tar med rosetter.
o Domare och 2 ringsekreterare klara. Peter kontaktar dessa.



Övrigt
o
o
o
o

3 Bord och stolar till utställningstältet tas fram av Peter.
PM o Kritiklappar fixas av Camilla.
Katalog printas av Lena.
Drevprovsinfo kan vara bra att någon fixar. Patrik och Niklas kanske kan
hålla i detta.

7. Viltspår
Positivt bemötande vid kursen i våras. Diskuterades att göra detta till ett
återkommande arrangemang. Viktigt att få domare/annan erfaren person som
kanske kan hålla i sådana kurser. Andreas och Robin ansvarar för detta.
8. Medlemsantal
 Lena och Camilla har haft möte med Göte Roman:
o Centrala målet är att komma upp i minst 1700 medlemmar.
Efterfrågat info om hur många beaglar, ägare respektive kennlar det
finns i vårt område. Uppfödare har ett ansvar att se till att
valpköparna verkligen skickar in ALLA uppgifter till SKK.
o Sociala medier väldigt viktiga.
o Angående hemsidan, önskemål om fler hundbilder än bilder på
villebråd diskuterades.
9. Övriga frågor
 Utställning i Åkulla 2023, försök få den 17 eller 18 juni.
10. Nästa möte
Inget beslutades.
11. Mötets avslutning
Camilla tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:

Justeras:

Folke Johansson/

Peter Landsjö/ P L
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Bilaga 1
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