Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon 20170112
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Bengt E, Christa E, Peter G
Per-Erik N, Carina A(sup).
Frånvarande: Fredrik F(sup).
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Christa valdes att justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna.
5. Ekonomi


Fasta drevproven (utfallet Kåremåla och Älmhult):
- Kåremåla: Intäkter 1650. Netto: -645 kr.
-




Älmhult: Intäkter 1650. Utgifter 4426 kr. Netto: -3826 kr. Sjöstugans
camping utgör den största posten bland utgifterna. Billigare boende
måste skakas fram.
Beslöts att Ingemar och Per-Erik tittar på ny förläggning till kommande
år.
Lägesrapport
Se BILAGA.
Kommande utgifter för plaketter
Ingemar informerade att vi har beställt totalt 200 nya plaketter till en
kostnad av ca 7000 kr.

6. Årsmöte, plats, mm.
 Plats och datum. Beslöts att välja Markaryds Folkets Hus i Timsfors, 26
mars kl 14:00.
 Valberedningens förslag. Petra skickar detta till Ingemar senast 3 veckor
innan årsmötet.
 Verksamhetsberättelse. Påbörjad och görs klar av Christa och Folke senast
första veckan i mars.
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Utskick av kallelse till årsmötet. Kallelsen uppdateras av Folke. Deadline
för att posta kallelsen är 10 mars. Brevetiketter inkomna, uppdelas på
Ingemar, Peter, Bengt och Folke.
Bokslutet P-E tar fram denna info och skickar till Ingemar och Folke
Priser och följepriser. Folke skickar info om följepriser till
vandringspriserna för drevproven till Per-Erik under första veckan i mars.

7. Utställningar
 Åsedautställningen. Ingen info om domare har ännu kommit in från
Kronobergs Dreverklubb. Beslöts att vi (dvs. Christa), om Dreverklubben
inte kommer med besked ganska snart, själva engagerar domare och
ringsekreterare även 2017.
 Club Show. Christa informerade om att hon hoppat av från denna kommitté
på grund av för stora meningsskiljaktigheter inom gruppen angående
genomförandet.
8. Drevprov
71 prov hittills inregistrerade på SKK, varav 18 på NordM, dvs 53 inom klubbens
egen verksamhet. Minst 8 st ytterligare inbokade i februari hittills. Denna säsong
kan bli en av de bästa på länge angående antal starter. 4 nya Jaktchampionatstitlar
erövrade under säsongen (1 SE J(Rå)Ch och 3 st SE J(Ha)Ch).

9. Övriga frågor
Jakthundens dag i Åkulla blir den 23 april. Carina och Karl Hilding engagerade för
vår räkning.
10. Nästa möte
23 mars kl 19:00.

11. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Christa Edvardsson/
CE
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BILAGA
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