
Datum 2009-11-10
Plats Roghöjden, Sävsjö

Närvarande
Bo Johansson Bengt Eriksson Håkan Löfgren Rickard Hildorsson
Joakim Johansson Hans Johansson Stig Eckervad Mark Johansson

§ 1 Ordf. öppnade mötet.
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 Mark Johansson valdes till justeringsman
§ 4 Genomgång av förra protokollet och inkomna skrivelser – Inget
§ 5 Rapport från utb– och ungdomsansvarig – Fyra elever/asp är under utbildning och två nya är vidtalade – Inget
beslut
§ 6 Rapport IT-ansvarig – Inget (deltar inte)
§ 7 Rapport från kassören – Ekonomin är god, förslag till budget för år 2010 presenteras vid nästa styrelsemöte
§ 8 Rapport från kommissarien för DP – 18 hundar är anmälda till det fasta provet. Det är mycket svårt att få
domare att ställa upp att döma. En av flera anledningar kan vara att många har svårt att upplåta provmarker. För
att komma till rätta med problemen runt det fasta provet skall en genomlysning och ett förslag utarbetas till nästa
möte genom Hans, Joakim och Bengts försorg.
§ 9 Rapport från kommissarien viltspår – Allt är rapporterat och klart, tre drevrar.
§ 10 Att göra listan

Utställning för 2012, Beslut: Ansök för Skillingaryd den 29/4 och för Skedhult den 12/8.
Domare för Skedhult 090815, Beslut: Ursula Nielsen

§ 11 Klubbmästaren har ordet (deltar inte) Beslut; Årsmötet skall genomföras den 6/2 2010, om möjligt på
samma plats som förra året.
§ 12 Verksamhetsplanen för 2010. Beslut; Uppfödar/avelsutbildning kommer att genomföras, Stig E tar fram ett
underlag för fortsatt arbete, Bengt E budgeterar för verksamheten. Övriga beslut redovisas i arbetsunderlaget, alla
uppgifter är inte fördelade, ännu. Arbetet fortsätter.
§ 13 Nya drevprovsregler – Inget
§ 14 Övriga frågor

VP bör kanske kompletteras med en minnessak som får behållas – Inget beslut
Till nästa möte bör valberedningen beredas möjligheten att delta – Ordf. kallar dessa
Kuvert saknas för diverse utskick – flera av ledamöterna hade idéer hur dessa kan skaffas, billigt
Nyinköpta BIR/BIM visades upp av Stig E, fina

§ 15 Nästa möte
Beslut; 4/1 2010 kl 1800, drevprovkollegiet, därefter styrelsemöte, Roghöjden

Bo Johansson Håkan Löfgren Mark Johansson
Ordf. Sekr. Justeringsman
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