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2015-01-07
Roghöjden, Sävsjö

Närvarande:
Bo Johansson
Roger Johansson
Magnus Grahn
Ing-Mari Grahn

Bengt Eriksson
Erland Persson
Sune Hansson

Hans Johansson
Daniel Fälht
Peter Bengthagen

Frånvarande:
Mark Johansson

Övriga närvarande:
Jesper Fälth, valberedningen.

1. Ordfr. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till justeringsman valdes: Magnus Grahn
4. Valberedningen har ordet: Samtliga kvar på sina poster, kontaktar revisorerna.
Försöka få fram förslag på delegater som åker till DS i Skaraborgs län
5. Föregående protokoll samt inkomna skrivelser: Inga frågor på protokoll och inga
skrivelser inkomna.
6. Kassören har ordet: Kassan har ökat något sedan förra mötet. Genomgång av budget
för 2015.
Byte av kassör: Styrelsen beslöt att Daniel Fälth tar över uppdraget som kassör efter
Bengt Eriksson, de hjälps åt fram till årsmötet 14/2-15.
7. IT-ansvarig har ordet: Inget nytt, programmet fungerar bra.
8. Kommissarien DP har ordet: Fungerar bra med de nya reglerna. Har haft 66 starter på
drevprov under januari och oktober - december 2014.
9. Materialförvaltaren har ordet: Skall katalogisera vad som finns i lager, skall kontakta
Stig Eckervad för diverse information och frågor.
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10. Startavgifter DP, viltspår och utställning: Avgiften för drevprov höjs till 500 kr varav
450 kr går till domaren, avgifterna för viltspår och utställning är kvar på samma nivå
som tidigare 300 kr respektive 250 kr.
11. Fasta provet i framtiden: Fasta provet upphör i nuvarande form. Nya idéer, bl. a införa
månadens bästa hund under oktober - januari. Under 1 - 15 februari endast RR-hund.
12. Verksamhetsplan 2015 tas fram av sekreteraren med de förändringar som vi beslutat
om för drevproven.
13. Årsmötet: Klubbmästaren har ordet: Bokar Järnvägshotellet i Skillingaryd den 14/22015.
14. Framtidsvisioner. Elmia 2015 och jubileum 2016: Elmia vill att vi kommer med idéer.
Vi skall ha en jubileumsutställning i Skillingaryd den 8 maj 2016 med anledning av
klubbens 60-årsjubileum, helsidesannons bokas i kommande årsbok för 2015.
15. Övriga frågor: Prova om intresse finns för utställningsträning, information läggs på
hemsidan.
16. Mötet avslutades.

Bo Johansson
Ordförande

Ing-Mari Grahn
Sekreterare

Magnus Grahn
Justeringsman

