
 
Datum: 2009-01-12
Plats:   Roghöjden, Sävsjö

Närvarande  
Bo Johansson Hans Johansson Rickard Hildorsson
Håkan Löfgren Karl-Gustav Axelsson S-O Anderson
Sune Hansson Stig Eckervad Joakim Johansson
Mark Johansson Bengt Eriksson  

Valberedningen deltog del av tiden som förberedelser inför årsstämman.

Ordf. öppnade mötet.                   1.
Dagordningen godkändes.2.
Stig Eckervad valdes till justeringsman.3.
Valberedningen redovisade sitt förslag inför val vid årsstämman. Beslutsunderlag till årsstämman; 18 man bör
väljas att representera JLDK vid DS i Falkenberg. Ersättning utgår med 150:-/man efter deltagande.

4.

Genomgång av förra protokollet – Kallelsen till årsmötet som skulle ha skickats via kansliet kunde ej
genomföras som tänkt. Inga inkomna skrivelser.

5.

Rapport från IT-ansvarig- Inget.6.
Rapport från ungdoms och utbildningsansvarig – Några elever finns som är intresserade. Två nya domare är
utbildade. Mark Johansson och Rikard Hildorsson.

7.

Rapport från kommissarien Hultsjö – 26 st hundar kom till bedömning.8.
Rapport från kommissarien DP – 42 st hundar har startat under 2008 och ytterliggare 12 är anmälda för år
2009. Bra!

9.

Rapport från Landskampsgruppen – Det blev bra, många har lovordat arrangemanget. Ekonomiskt har det gått
ihop.

10.

Rapport från kassören – Kassan har ökat några tusen sedan förra mötet. Budgeten för 2008 har utfallet blivet
bättre än förväntat. Budgeten för 2009 diskuterades och den kommer att lämnas som förslag till årsmötet.

11.

Vem gör vad till årsmötet – Klubbmästarna ansvarar för logistik och arrangemang. Hans svarar för VP, Joakim
för diplom, Stig för HP och Håkan för Verksamhetsberättelsen

12.

Klubbmästaren har ordet – Se ovan.13.
Elmia, ansvar, aktiviteter. Temat -  Att vända sig till valpköpare, krav på aveln, råd vid valpköp. Jaktprov och
utställning hur fungerar det. Beslut; Ansvariga: Hasse för montering av monter. Joakim för lotteri och Stig för
inredning med hjälp av Rickard o Linda.

14.

Att göra listan. Underlag till verksamhetsplan för 2009. Beslut; se Verksamhetsplan för år 2009, bifogas som
bilaga.

15.

Materialförvaltare har ordet. – Informerar om priser, böcker mössor mm i lager.16.
Förslag på förändringar i DP regler inför 2012. Beslut; Synpunkter medförs och lämnas som underlag till
kommande möten.

17.

Övriga frågor: A) Domarlistan bör uppdateras!  Svar: Detta görs årligen, den nya listan finns hos sekr. B) När
skall JLDK ansöka om nästa stora arrangemang, typ SM? Inget beslut. C) Hur gick försäljningen av klubbens pejl
till? (skänkt till Landskampen) Svar: Beslut togs dagen efter landskampen av landskampsgruppen att pejlen
skulle försäljas.

18.

Mötet avslutades.19.

Nästa möte sker efter årsmötet

Bo Johansson Håkan Löfgren                     Stig Eckervad
Ordf.                                   Sekr.                                   Justeringsman

 
 

 

Copyright ©2004 - 2011 JLD.
All rights reserved

Jönköpins läns Drever-Klubb http://petera/small/Protokollstyrelsemöte090112.asp

1 av 1 2011-06-22 21:00


