
Datum 2011-01-03
Plats Roghöjden, Sävsjö

Närvarande
Bo Johansson Hans Johansson Mark Johansson
Håkan Löfgren Roger Johansson Sune Hansson
Bengt Eriksson Stig Eckervad  
Rikard Hildorsson Joakim Johansson  
Deltog gjorde också valberedningen genom Magnus Grahn.

Mötet öppnades av ordf. och alla hälsades god fortsättning.1.
Dagordningen fastställdes.2.
Till justeringsman valdes Mark Johansson.3.
Valberedningen redogjorde för sitt arbete och inhämtade underlag för kommande årsmöte.4.
Diskussion om konstitution och arbetsfördelning med anledning av ev förändringar i styrelsen.5.
Genomgång av föregående protokoll. – Inget.6.
Inkomna skrivelser. – Inget.7.
Rapport från utbildnings- och ungdomsansvarig. På grund av att få prov är genomförda har inga elever
eller aspiranter gjort några tjänstgöringar.

8.

Rapport från IT-ansvarig. Inget.9.
Rapport från kassören. Kassan har minskat med c:a 1000:- sedan förra mötet (normala utgifter). Budget
utfall för 2010 är preliminärt, minus 9000:- mot budgeterat minus på 23000. Förslaget för 2011 års
budget redovisades.

10.

Rapport från kommissarien för DP. 20 st hundar har startat, inga hundar i december eller januari på grund
av för stort snödjup. Nya VP bör sättas upp som ersättning till utgångna. Beslut: Nytt VP för ”bästa hund
på hemma marker” sätts upp, statuter är samma som de tidigare bestämmelserna.

11.

Att göra listan. Underlag för fortsatt arbete kommer under p. 14.12.
Elmia. Bosse och Bengt deltog i mötet den 8/12 och informerade om det. Temat blir ”Svenska jakten”
och genomförs under tre dagar 0602--04. Vissa idéer finns och en enklare budget är framtagen. Arbetet
fortsätter med samma ansvar som tidigare.

13.

Verksamhetsplan för 2011. Utkast 2 fastställdes, finns som förslag till årsmötet.14.
Motioner till stämman. Inget.15.
Klubbmästaren har ordet. Förberedelserna pågår enligt tidigare års genomförande.16.
Fördelning av arbetsuppgifter inför årsmötet: Beslut; Sekr genomför allt pappersarbetet, Klubbmästarna
genomför allt det praktiska, alla hjälps åt med lotteripriser.

17.

Materialförvaltaren har ordet. Redovisningen av klubbens inventarier finns som bilaga (ej digitalt).18.
Övriga frågor. Stig orienterar om att färgband till kopplet vid utställningarna har försvunnet på SKK
uppmaning, därför kommer JLDK att följa den rutinen i fortsättningen. Hans tar upp uttagningsreglerna för
Sydsvenskan och mot SM bör ses över.

19.

Mötet avslutades.20.

 

Bo Johansson                      Håkan Löfgren                   Mark Johanson
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