Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon 11 augusti 2013
Närvarande: Ingemar Z, Per-Erik N, Folke J, Petra K, Patrik P, Christa E,
Fredrik S (sup).
Frånvarande: Fredrik F(sup).
1. Mötets öppnande
Ingemar hälsade alla välkomna
2. Val av justerare
Per-Erik N valdes att justera dagens protokoll.
3. Föregående mötes protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
4. Inkomna/utgående skrivelser


Norrbottens skrivelse + Östergötlands skrivelse:
Noterades att dessa kommit in, styrelsen informerades om bakgrund och hur
frågorna behandlats i kommittéer, BCS och BF.
 Halland:
Beslöts att Ingemar, Per-Erik och Folke deltar i kommande möte.
 Rapport från Elmia från Göte Roman. Bilägges protokollet.
5. Ekonomi/resultat Clubshow





Per-Erik meddelar att resultatet f .n. är ganska bra. Tillgångar i dagsläget
uppgår till 26869:-. Pengar från Elmia och medlemsavgifter väntas in.
Resultatet från Clubshowen blev 18192:- (den första Clubshowen som gick
med vinst!!). Per-Erik gör en sammanställning som visar hur detta resultat
uppkommit.
Lagret med profilkläder etc. f.n. ca 7000:-.

6. Kommande jaktprovssäsong



Beslöts att inte ha någon domarkonferens i år, framförallt eftersom det kommer
att bli stora utbildningsinsatser med det nya regelverket kommande år.
Ordinarie prov i Oskarshamn: Förläggning i Dövestad. Ordinarie prov i
Älmhult: Förläggning antingen i Lönsboda eller Diö (Per-Erik kollar detta
alternativ). Provrutor under kontroll på båda ställena.
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Kontakter tas med Halland (bl.a. vid kommande möte) angående mest
praktiska sätt att ta hand om deras ev. prov.

7. Utställningssäsongen 2013
Broby hade 21 startande hundar, ClubShowen hade 70 startande hundar.
Till kommande utställning i Åseda är 38 hundar anmälda, utställningen börjar 11:30,
Fredrik S är kommissarie. Petra meddelar att allt övrigt är under kontroll.
8. Utställningar 2014
Domare för 2014 ej utsedda ännu, Petra tar tag i detta. Halland har redan klart med
Ullared 2014 o 2015. Vi måste besluta hur vi skall göra med deras utställningar för
kommande år. Diskuteras vid kommande möte med Halland.
9. Bosjökloster.
Bemanning klar båda dagarna. Ingemar o Christa på lördag samt Fredrik S o Tobbe på
söndag.
10. Övriga frågor



”Roll ups” bör anskaffas i stället för planscher för användning vid mässor etc.
Christa kontaktar Anki angående anskaffning av sådana.
”Clubshowsgruppen” samlas till ett telefonmöte när Per-Eriks sammanställning
är klar.

11. Möte avslutas.
Ingemar tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Folke Johansson/FJ

Justeras:
Per-Erik Nilsson/ P-E N

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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BILAGA

Information via mail 20130515 från Göte Roman angående Elmia Game Fair 2013:
Hej på er!
Elmia Game Fair 2013 är nu historia. Mässan besöktes av drygt 21 000 besökare, vilket
projektledningen var mycket nöjda med.
Många besökare och utställare tyckte att det var en av de bättre mässor som genomförts
genom åren.
För oss i Beagle montern så tycker vi nog också att det var en mycket bra mässa. Den nya
placeringen av montern var ett lyft, vi hade hela tiden folk på besök. Det var gamla
Beagleägare som kom fram och hälsade, men framförallt var det många nya som var
intresserade av Beaglen.
Rasparaden besöktes av många som lyssnade när Ann och Leif Carlström presenterade de
olika raserna.

Försäljningen av profilgrejer gav 3 130 kr och jag skickar nu en faktura till Elmia på 6 480 kr,
hoppas att de godkänner den.

Hälsningar Göte
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