
 
Datum: 2009-05-18
Plats: Roghöjden, Sävsjö

Närvarande  
Bo Johansson Bengt Eriksson Mark Johansson
Joakim Johansson Hans Johansson S-O Andersson
Håkan Löfgren Rickard Hildorsson  
Stig Eckervad   

DS-delegat Kurt Jörgensen

Mötet förklarades öppnat av ordf.1.
Dagordningen godkändes.2.
Till justeringsman valdes Mark Johansson.3.
Genomgång av motioner till DS – Beslut; Motion 1 – Tillstyrktes.
Motion 2 – Avstyrktes. Motion 3 – Avstyrktes. Fullmakter bör överlämnas i löpande ordning som från
årsmötesprotokollet. Ersättning utgår med 150:-/man efter deltagandet.

4.

Genomgång från förra mötet samt inkomna skrivelser: Ev chipläsare för avläsning av identitet på hund
inskaffas inte i närtid utan avvaktas till längre fram då det blir ett krav att arrangör skall tillhandahålla
dessa. Ingen tillverkare vill sponsra en sådan till klubben. Inkomna skrivelser är DS-bestämmelser.
Ansökan för drevprovdomare är inskickat till kansliet.

5.

Rapport från utbildnings/ungdomsansvarig; Intresserade och villiga elever kommer att kontaktas i närtid.6.
Rapport från IT-ansvarig; Är inte närvarande med lämnar information genom ordf; Annonseringen på
hemsidan kan göras aktuellare med flera olika lösningar. Beslut inga annonser bör ligga längre på
nätet än en månad, därefter får ny annonsering göras om behov föreligger.

7.

Rapport från kassören; Inga större förändringar har skett sedan förra mötet, dock en minskning av
behållning med knappt 3000:-, helt normalt.

8.

 Rapport från kommissarien Skillingaryd; (Inte närvarande) Genom ombud, 6 hundar är i dagsläget
anmälda.

9.

Rapport från kommissarien Skedhult; Lokal och annonsering är klara.10.
Rapport från kommissarien DP; Domarkonferensen diskuterades, Beslut – Genomförs torsdagen den
27/8 kl 1900, Roghöjden, ansvarig Kurt Jörgensen.

11.

Rapport från kommissarien viltspår; 3 hundar är anmälda och en har startat. Domarfrågan diskuterades
och listan justerades, flera domare skall om möjligt användas.

12.

Rapport från Elmia-gruppen; Uppgifter som tidigare var utdelade kontrollerades och vissa tillkom. Läget är
helt under kontroll. Lottdragning, Beslut – Genomförs vid utställningen i Skillingaryd den 7/6.

13.

Sydsvenskan; Kommer att genomföras inom det närmaste, kallelse kommer.14.
Nya drevprovregler, - Inget15.
Övriga frågor – Inget16.
Nästa möte – Beslut den 27/8 kl 1730, Roghöjden17.
 Ordf avslutade mötet.18.

Bo Johansson Håkan Löfgren  Mark Johansson
Ordf. Sekr.   Justeringsman
   
   
 

 

Copyright ©2004 - 2011 JLD.
All rights reserved

Jönköpins läns Drever-Klubb http://petera/small/Protokollstyrelsemöte090518.asp

1 av 1 2011-06-22 20:59


