Protokoll fört vid styrelsemöte i Åseda 20160806
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Bengt E, Christa E,
Per-Erik N, Peter G, Carina A(sup).
Frånvarande: Fredrik F(sup)
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Per-Erik valdes att justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes efter att § 8 och 11 slogs ihop, ny §8:
”Drevprovsverksamheten”.
4. Föregående mötesprotokoll
Högtalaranläggning: Ett par alternativ har studerats. Christa har hittat en anläggning
för ca 2000 kr. Datablad tas fram. Beslut om inköp tas senast under januari 2017.
5. Lägesrapport ekonomi
Behållning idag: 54590,57 exkl. intäkt från dagens utställning och förväntade
centrala medel.
Införandet av Swish har blivit en stor succe!
6. Elmia Game Fair (Eslöv)
Beslöts att vi inte deltar. Ingemar skickar information, med motivering, till
arrangören.
7. Sommarbrev
Beslöts att vi detta år inte lägger tid på detta.
8. Drevprovsverksamheten
Det som redovisades i föregående två mötesprotokoll ligger fast. Domarkonferens
anordnas den sista eller näst sista helgen i september. Beslöts att Folke planerar
detta och skickar ut kallelse.
9. Viltspårsverksamheten
Kursen var även i år välbesökt, 9 st deltagare varav 4 st nya. Hittills har det varit ca
15 - 20 starter och för närvarande har 5 ekipage erövrat blivit SE VCh.
10. Utställningsverksamheten
 Årets utställningar:
o Broby: 30 deltagare.
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o Åkulla: 31 deltagare
o Åseda: 32 deltagare
Ständigt problem med att få fram bestyrelse till varje utställning. Framförallt
beroende på att 3 personer ska ingå i bestyrelsen och ingen av dessa får ha
några intressen (uppfödare, ägare, innehavare av kullsyskon etc.) i någon av de
utställda hundarna.
Beslöts att Christa, Carina och Anki tar tag i detta och gör förslag till
kommande möte i januari.
Problem med hur folk gör anmälningar.
Beslöts att Christa, Carina och Anki tar tag i detta och gör förslag till
kommande möte i januari.

11. Lägesrapport NordM
Informerades om NordM, som kommer att vara ett samarrangemang mellan
klubbarna i region Syd, och avgörs 24-25 november med Jönköping som centralort.
Vår klubb kommer att stå för 4 provrutor och 4 domare.
12. Övriga frågor
Fredrik Fornander har inte deltagit på något möte efter årsmötet och inte heller
inför något av dessa tillfällen meddelat att han skulle utebli. Beslöts att Ingemar
snarast kontaktar Fredrik och reder ut vad detta beror på.
13. Nästa möte
Beslutas senare.
14. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Per-Erik Nilsson/
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