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Datum 2010-05-27
Plats Roghöjden, Sävsjö
Närvarande
Bo Johansson
Bengt Eriksson
Rikard Hildorsson

Hans Johansson
Joakim Johansson
SMark Johansson

Representanter från valberedningen (K Jörgensen, Magnus Gran) deltog.
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Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes. Mark Johansson valdes till sekr. för mötet.
Rikard Hildorsson valdes till justeringsman.
Genomgång av motioner inför stämman. 4st inkommna
-Sammanfattat: Gemensam drevprovskonferans, samma drevprovsregler för alla drivande hundar. JLDK
styrelse Avslår. Motivering Svårt att jämföra raser.
-Sammanfattat: Startavgiften för drevprov höjs från 350kr till minst 500kr. JLDK styrelse Tillstyrkte.
Motivering Ersättningen har inte höjts på länge.
- Sammanfattat: Vid SM arrangerad klubb startar alltid med en hund, oavsett om deras hund kvalat in
eller ej. JLDK styrelse Avslår. Motivering Ej rättvist mot de andra hundarna och ägarna. Risk att statusen
för SM försvagas.
- Sammanfattat: Vid SM tävlingar är det upp till arrangerad lokalklubb att bestämma en- eller två
domarsystem. JLDK styrelse Avslår Motivering: För att få så rättvis bedömning på hunden som möjligt, är
det bra med två domarsystem.
Lagledare till stämman utsågs K-G Axelsson
Genomgång av föregående protokoll samt inkomna skrivelser. – Inget
Rapport IT- ansvarig.-Inget
Rapport ungdoms och utbildningsansvarig.-Inget
Rapport kommissarien VSP. 4 hundar anmälda till start. Problem att hitta domare pga inga
Aktuella domarlistor.
Rapport Skillingarydutställning: 59 bedömda hundar. Allt fungerade mycket bra.
Annons saknades i någon tidning.
Rapport Skedhultsutställning: Annons klar i tre tidningar. Lokal klar. Bo pratar med
Håkan om
reservdomare. Kommisarien och Bit. Kommisarien utser bestyrelsen.
Rapport kassören. Litet plus för utställningen. Litet minus för avelskonferens, dock mindre än budgeterat
Klubbmästaren ej närvarande.
Materialförvaltaren ej närvarande.

15. Chipläsare en st. är inköpt till klubben.
16. Avelskonferens. Utvärdering. 15 stycken närvarand. Uppskattat och lyckat.
17. Övriga frågor. DS delegat. Namnet först åker, namnet efter lämnar fullmakt.
K-G Axelsson- Bengt Eriksson, Rikard- Olle, Hans- Joakim, Björn- Mark, Eva- Sune,
Roger-Magnus G, Stig- Kurt, S-O- Håkan, Bo-Stig efterfrågar dator till utställningarna.
Frågan avslås p.ga nytt program kommer.
Stig efterfrågar gemensamt köp av vapenskåp till ”bra” pris för klubbens medlemmar.
Frågan avslås.
Brev från en av medlammarna har inkommit till styrelsen om att höja statusen på viltspår
Och att styrelsen arbetar förlite med viltspår. Vill även att det uppmärksammas mer på
Hemsida, årsberättelser mm. Åtgärd: Styrelsen tar till sig kritiken och ska notera viltspår i
Årsberättelsen, lägga ut på hemsidan. Idag är sammansättningen i styrelsen mest
Intresserad av drevprov. Det är valberedningens sak om det ska bli mer fokus på
Viltspår.
Ordförande svarar även brevledes.
18. Nästa styrelsemöte: 20100818 Roghöjden 19:00
Domaskonferans: 20100831 18:30
19. Mötet avslutades.
Bo Johansson
Ordf.
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