
 
Protokoll för styrelsemöte med jönköpings läns Dreverklubb 20050519 på Roghöjdens hundcenter.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.1.

Dagordningen godkändes.2.

Till att jämte Ordföranden justera dagens protokoll valdes Sven-Ove Andersson.3.

Sven-Ove Andersson och Göran Svensson har rösträtt då Håkan Löfgren och Björn Ryberg är förhindrade att
deltaga i dagens möte. Kristina Kurtsson är ej närvarande.

4.

Rapport från kassören. Fullständig redovisning från Elmia är ej klar då alla inkomster och utgifter ej är redovisade till
klubben. På viltspårprovet startade 8 hundar. Provet gav ett överskott.

5.

För utställningarna 2005 valdes bestyrelse enligt följande.
Skedhult: Bengt Eriksson, Hans Johansson och Bo Johansson.
Skillingaryd: Karl-Gustav Axelsson, Gösta Berglund och Göran Johansson.

6.

IT ansvarig har skickat bilder till hemsidan från Elmia.7.

Klubbmästaren håller på med förberedelser för nästa årsfest samt 50-årsjubileum.8.

Ungdomsansvarige arbetar med någon form av DP för ungdomar.9.

Exteriördomare för 2006 i Skillingaryd är Göran Fasten.10.

Till att representera JLDK på Sydsvenskan i Ryssby 20050602 utsågs Kurt Jörgensen och Bengt Eriksson.11.

Ekonomiska ersättningar beslöts enligt följande: Reseersättningar erhålls till Styrelsemöten, Sydsvenskan samt DS
enligt styrelsens beslut.
Arvoden erhålls av kommisarierna.

12.

Policyfrågor vid utskick. Beslöts att vi måste hjälpas åt vid större utskick vad gäller
kopieringar och liknande då klubbens ekonomi ej tillåter att vi lejer för dylika tjänster.

13.

Stövarklubben vill samarbeta om utställningar och har kallat till möte på Skedhult.
Jaktvårdsföreningarna stödjer förslaget. Att representera JLDK valdes Håkan Löfgren och
Karl-Gustav Axelsson.

14.

Vad gäller statuter för vandringspris beslöts att poängberäkning ska ske enligt SDKL:s
tabell. Hans Johansson kontaktar givare av vandringspriser med annan poängberäkning att acceptera SDK:s
poängberäkning, alternativt låta det stanna hos nuvarande innehavare eller dra tillbaka priset.

15.

Under övriga frågor beslöts att årsböcker äldre än tio år ska kastas.
Karl- Gustav sammanställer utrustningslista för utställningsväskan.
Avgiften för viltspårprov bestämdes till 200 kr varav 100 kr insättes på klubbens konto och 100 kr betalas till
domaren i skogen.
Viltspårdomarna samlas före proven för utdelning av blod och genomgång.
Beslöts att inga uppvaktningar vid födelsedagar och liknande ska ske.

16.

Nästa styrelsemöte blir i Värnamo 20050825.17.

Motionerna till Dreverstämman gicks igenom och diskuterades.
Styrelsen beslöt enhälligt att samtliga motioner skall avslås.

18.

   

   
Ordförande Sekreterare Justeringsman
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