Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon 20151126
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Per-Erik N, Bengt E, Peter
G, Petra K (sup).
Frånvarande: Fredrik F(sup)
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Folke höll i mötet denna gång
eftersom Ingaemar hade svårt med rösten.
2. Val av justerare
Per-Erik valdes att justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna. Noterades att 2 st marklösa beagleägare
nappat på erbjudandet att komma och jaga (hos Ingemar).
5. Ekonomisk redovisning
Per dagens datum: 64437 kr i behållning. Resultat ca + 40000 kr. Resultat- och
Balansrapport bifogas.
6. Eventuella motioner till BF 2016
Inga sådana har kommit in. Styrelsen funderar på förslag på delegater till BF.
7.

Valberedning
Patrik har påbörjat jobbet. Petra lämnar sitt styrelseuppdrag. Petra specar sina
uppdrag och skickar till Patrik, han måste jaga rätt på en person som kan ta sig an
Petras uppgifter. Christa har haft kontakt med en lämplig sådan. Beslöts att Christa
kontaktar henne igen.

8.

Elmia Game Fair i Skåne 2016
Beslöts att vi deltar, Ingemar håller kontakt med Elmia. Det måste bildas en grupp
som jobbar med detta.

9.

Utställningar 2016 (Plats och domare)
Broby 24 april - Eva Liljekvist-Borg
Åkulla 21 maj - Benny Blidh
Åseda 6 aug - domare ej klar ännu. Paula Sunebring föreslagen
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10. Avgifter utställningar (höjning?)
275:-/150:- idag. Beslöts att höja till 300:-/150:- och slopa förseningsavgift + korta
anmälningstiden till 2 veckor.
11. Årsmöte 2016 (plats)
Bordläggs till kommande möte innan jul!
12. Pengar från f.d. Hallands Breagleklubb
Beslöts att fördelning görs procentuellt mellan VBlK och SsBlK, troligen ca 3000
till VBlK. Ingemar meddelar Per-Erik vilken summa som ska överföras till
Västsvenska.
13. Övriga frågor
o Bengt informerar att hittills har det varit 8 starter under september - november
(plus 4 ”beordrade” starter vid regionuttagningen). Lite magert! Hur öka
intresset för drevprovsstarter?
o 2016 års NordM skall arrangeras i region Syd. Beslöts att vi är intresserade av
detta om/när frågan kommer från regionansvarig.
o Ersättning till SM-deltagare. Beslöts sponsra Fredriks resa till Gotland. Fredrik
informerar efter SM vilka utgifter han haft och beslut tas då hur mycket han ska
få från klubben.
14. Nästa möte
Beslöts att detta ska hållas den 15 december. Folke kontaktar Patrik (gjordes den
26 nov. OK från honom!). Ingemar skickar kallelse och dagordning.
15. Mötet avslutas
Folke tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Per-Erik Nilsson/
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