Senaste nytt från styrelsen
Information från Styrelsemöten med SVK Södra under januari till juni 2016.
Nedan presenteras beslut. Frågor besvaras av styrelsen. Ärenden som rör enskild person tas ej upp här.
160127
- Allt material, så som skyltar, glas, priser, startpistol etc finns nu hos respektive kommitté.
Inventeringslista är uppförd och ska ändras vid förändringar.
- Anmälningsavgift betalas inte tillbaka för löptik. Det förtydligas på hemsidan.
- Lista på anmälningarna till proven skickas till respektive ansvarig samt till kassör, som kollar av
betalningarna. Än en gång förtydligas att anmälan inte är komplett förrän betalning och egblankett är klubben tillhanda.
- Klubben ska genomföra en BPH-dag 29/5 där startavgiften betalas av medlemmarna själva.
- Klubbens medlemmar ska erbjudas delta i en studiecirkel kring fågeluppfödning och utsättning.
- Diskussioner med Robur pågår. Om de erbjuder samma sponsorsavtal som föregående år antar
klubben detta. Give-aways är önskvärt.
- Debutantprovet blir svårt att genomföra, men vi fortsätter leta mark och hoppas på tur.
- Nytt för i år blir att en teoretisk och praktisk genomgång av fältarbete/fältprov kommer att hållas
10/9 i Tryde. Ansvarig Patrik Sjöström. Deltagarna ska inte ha egna hundar med.
160316
- Konstituerande styrelsemöte där styrelsen konstituera sig som följer:
Vice ordförande: Jonas Paulsson
Kassör: Pia Christiansson
Sekreterare: Tina Bruck
- Firma tecknas av Cicci Landén och Pia Christiansson var för sig. Firmateckningen inkluderar SVK
Södras bankkonton.
- Arbetsutskott utgörs av ordförande, v ordförande och sekreterare.
160502
- Förtydligande av beslut kring markhyra;
o fältprov 4000 kr/grupp/dag
o eftersöksgrenar 1000 kr/grupp/dag
- Susanne Holmqvist antas till elevtjänstgöring för att bli viltspårdomare.
- Nya glas med SVK Södras gravyr köps in; 300 st fördelat på fyra varianter. Glasen kommer att delas
ut till:
o bästa hund i spår respektive vatten i respektive klass
o 1:a pris vid ordinarie prov.
160621
- Medlen från Frisks´ arv kommer att användas till Frisks´ fältprov den 2/10 samt i år till en föreläsning
om jakthundsträning. Föreläsare som kan vara intressant för våra medlemmar vidtalas.
- Klubben ska ansluta ett Swishkonto som komplement till kontanthantering vid t ex träningsträffar och
korvgrillning.
- Samordnare för viltspår Martin Bruck delegeras rätten att besluta om uppgradering av
viltspårdomarelever till viltspårdomaraspiranter.
- Vid en utbildningsdag i föreningsteknik kommer Cicci att delta till en kostnad för klubben på 400 kr.
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En förteckning över provledarna och deras tjänstgöring har upprättats på uppdrag av
Domarkommittén. Tina ansvar för att uppdatera den tills uppgifterna så småningom kommer att
läggas upp i Resultatdatabasen.
Ytterligare en BPH-dag ska bokas, denna gång på Agusa, där det från och med juni finns en BPHbana.

