Protokoll fört vid
styrelsemöte med SVK Södra tisdag 20180522 kl 17.30 hos Göran i Lillarp.
Närvarande:
Göran Lang
Tina Bruck

ordförande
sekreterare

Lena Karén
Martin Ohlsson
Agneta Ericsson

ledamot
ledamot
Adjungerad kassör

§1

Mötets öppnande
Göran öppnade mötet.

§2

Val av mötessekreterare
Tina valdes.

§3

Val av justeringsperson
Lena valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.

§5

Föregående mötesprotokoll 180410
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§6

Ekonomi
Noterades att SVK Södra är deklarationsbefriade under 5 år. I övrigt inget nytt.

§7

Inkommande/utgående skrivelser
Diskuterades hur GDPR påverkar klubbens arbete. Huvudstyrelsen har skickat ut mallar att använda och text för
hemsida etc. Avtal med domare sköter Domarkommittén. Avtal med provledare ombesörjs av lokalavdelningen.
Beslutades att avtal med provledarna ordnas vid provledarträffar samt via utskick till dem som inte kan delta.
Agneta ombesörjer.
Beslutades att använda Dropbox eller liknande för gemensamma dokument i styrelsen. Tina ombesörjer.

§8

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.
Vårprovet förlöpte väl, fåglarna var svåra men arrangemanget var bra. Planeras genomföras även nästa år.
Vid träningsträffen deltog 8 medlemmar, vid viltspårträningen 4 och vid ringträningen 5 st.
Beslutades att vid de träningar där antalet deltagande är begränsat är anmälan bindande. Skrivs ut vid respektive
aktivitet (på hemsidan).
Utställningen i Hässleholm blev lyckad med 31 startande. Årets Blixt utsågs bland de som ställde upp i
inkallningsmästerskapet.

§9

Kommande aktiviteter.
(Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10)
Provledarträffar kommer att anordnas den 7/6 respektive 19/6.
Beslutades att funktionärerna under träningshelgen i juli bjuds på Stockebodas grillbuffé.

§11

Övrigt
Diskuterades om en grupp ska knytas till gillasidan på Facebook, för träningsgrupper etc.
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§12

Nästa styrelsemöte
6/8 kl 17.30 hos Göran i Lillarp.

§13

Mötets avslutande.
Göran tack för ett givande möte och avslutar detsamma.

Katarina Bruck, sekreterare

Lena Karén, justerare

Göran Lang, ordförande
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