Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon 20150901
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Per-Erik N, Bengt E, Peter G
(sup), Fredrik F(sup).
Frånvarande: Petra K
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Bengt E valdes att justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer. Protokollen lades till handlingarna.
5. Ekonomisk redovisning
Per dagens datum: 41507 kr i behållning. Resultat + 17569 kr. Medlemsavgifter väntas
komma in snart och ytterligare förbättra resultatet. Resultat- och Balansrapport bifogas.
Ännu inte kommit in några pengar från nedlagda Hallands Beagleklubb. Ingemar
stöter på igen.
6. Regionuttagning 2015
Vi anmäler 2 hundar plus en reserv.
Ingemars Zelma har valpat och ställer inte upp. Därför är det följande hundar som ställer upp:




Candy/Ove Algotsson
Tussa/Fredrik Fornander
Reserv: Har-Zeldas Molly/ Johnny Svensson

Uttagningstävling ska genomföras den 4 och 5 november på respektive klubbs marker.
Regionansvarig i Region Syd kommer att vara fullmäktige.
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7. Remiss CH-regler.
SEJCH: I princip OK. Endast ett championat?
SEUCH: OK.
8. Proven i Oskarshamn o Älmhult
Enligt de annonser som är utskickade.
9. Domarkonferens
Kåremåla. Dispens för att släppa råhund klart. Hittills 6 st anmälda.
10. Övriga frågor
 Viltspårsverksamheten till kommande år: Christa o Bengt föreslår att man vill
planera för mera omfattande ”utbildningsaktivitet” istället för att satsa på Ordinarie prov. Detta för att ytterligare väcka intresset för verksamheten. Aktiviteten bör
starta så tidigt som möjligt, helst i slutet av mars. Beslöts att ge Bengt o Christa
detta uppdrag!


Rapport från Områdesansvariga:
o Peter rapporterade att de flesta inte hade så mycket att rapportera.
o Dock hade Göte Roman agerat: Ville arrangera Drevprovspropaganda under hösten samt ev arrangera en Beagledag under våren. Styrelsen bifaller
detta!
o Information om vilka som är Områdesansvariga läggs ut på hemsidan.



Propaganda för marklösa Beagleägare att få komma och provsläppa sina hundar: Beslöts att lägga ut information om kontaktpersoner på hemsidan.

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

Vid protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Bengt Eriksson/B E

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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BILAGA 1:1

BILAGA 1:2

