
 
Datum: 2008-03-16
Plats:   Bruzaholm

Närvarande  
Bo Johansson Hans Johansson
Håkan Löfgren Bengt Eriksson
Sune Hansson Joakim Johansson
K-G Axelsson Mark Johansson

Rickard Hildorsson
Stig Eckervad

Ordf. hälsar alla välkomna och öppnar mötet.1.
Dagordningen godkändes.2.
Till justeringsman valdes Stig Eckervad.3.
Genomgång av förra protokollet – Inget.4.
Inkomna skrivelser; Begäran av uppgifter till kansliet – ansökan för DP, Viltspårprov, uppdatering av
styrelsesammansättningen, domarlistan. Verkställt enligt begäran.

5.

Uppföljning av ”att göra listan” – Inget.6.
Rapport från IT-ansvarig – Två gästtyckare har roat sig på hemsidan, styrelsen betackar sig för sådant.7.
Rapport från ungdomsansvarig – Inget.8.
Rapport från utbildningsansvarig – Viltspårkurs kommer att anordnas, information kommer på hemsidan.
Domare (viltspår) efterlyses, intresserade kontakta Joakim Johansson.

9.

Rapport från kommissarien för viltspår – Annonseringen är gjord i flera tidningar.10.
Rapport från kommissarien för utställningen i Skillingaryd – Annonseringen är gjord. OBS! att veckodagen är
lördag den 24/5 inte söndag.

11.

Val av bestyrelse till Skillingarydsutställningen; Beslut, Sune Hansson, Bengt Eriksson, K-G Axelsson.12.
Rapport från kassören – Flera utgifter än inkomster under perioden innebär att kapitalet har minskat med c:a
4000:-, enligt plan.

13.

Rapport från Landskampsgruppen – Ett arbetsunderlag har tagets fram, där framgår tänkta domare,
provmarker, budget, förläggning, mat, priser och olika ansvarsområden för medlemmar mm. Ansvarsområden
fördelades och arbetet fortsätter enligt arbetsunderlaget.

14.

Inför DS –  Röstning på stämman sker av ombud som röstar efter direktiv.15.
Övriga frågor16.

Inventerings resultatet redogjordes av S Eckervad – En utrensning har skett och ej användbart har slängt, VP
överlämnas till H Johansson, annat lämnas som lotterivinster.
I årsboken bör uppmärksammas att Mats Bårring har avlidet – S Eckervad kontaktar redaktionen.
Pärmar, så kallade styrelsepärmar för M Johansson och R Hildorsson skaffas på egen hand.
Statuterna på VP kontrolleras av H Johansson innan provsäsongen startar på nytt.

Nästa möte; Beslut 21/5, Roghöjden kl 1900.17.
Ordf. avslutade mötet.18.

 

Anm: K-G Axelsson hade bjudet styrelsen till Bruzaholm, vi fick kaffe med dopp. Vi besökte Bruzaholms Bruksmuseum
med guidning. När styrelsen genomförde ”Visionsmöte” bjöd familjen Axelsson på hemmagjord smörgåstårta med
dryck.

Styrelsen framför sitt varma tack till familjen Axelsson för det kalas som vi blev bjudna på under styrelse-
och visionsmötet i Bruzaholm söndagen den 16 mars.

Bo Johansson                      Håkan Löfgren                   Stig Eckervad

Ordf.                                   Sekr.                                   Justeringsman
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