
 
Datum: 2009-03-22
Plats: Eksjö, Ing2

Närvarande  
Bo Johansson Hans Johansson Rickard Hildorsson
Håkan Löfgren Joakim Johansson  
Sune Hansson Stig Eckervad  
Linda Björk Bengt Eriksson  

§ 1. Mötet öppnades av ordf.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Joakim Johansson valdes till justeringsman.
§ 4. Genomgång av föregående protokoll och inkomna skrivelser.– Inget.
§ 5. Rapport från IT-ansvarig – Alla upplever att det fungerar bra. Idéer om hur man kan göra annonseringar mer
aktuella lämnades till Linda som undersöker om det är möjligt.
§ 6. Rapport från ungdoms- utbildningsansvarig - Mark och Rikard har avslutat sin domarutbildning och underlaget
för beslut förbereds.
§ 7. Rapport från kommissarien DP - Allt är klart.
§ 8. Rapport från kassören – Kassa har minskat sedan förra mötet med c:a 12 000:- efter normala utgifter.
§ 9. Utställningen i Skillingaryd – Kommissarien kontaktas av ordf.
§ 10. Klubbmästaren har ordet – Han undersöker styrelsen uppfattning från förra årsmötet – Beslut: Det vara
mycket bra och planlägg för ett liknande arrangemang till nästa år.
§ 11. Elmia. Information lämnades från mötet som var den 9/3. Beslut: Ansvariga för varje dag, torsdag –
Hans, fredag – Bosse (Sven-Ove), lördag – Stig och söndag – Håkan. Dessa skaffar medhjälpare och
svarar för att hundar finns till rasparaden. Hans och Joakim jobbar vidare på priser till lotteriet.
§ 12. Sydsvenskan – Beslut: Bosse och Bengt deltar enligt kallelsen och Joakim blir suppleant.
§ 13. Att göra listan – Beslut: Bestyrelse för utställningen i Skillingaryd, Joakim, Sune och Linda.
Skedhult, Joakim (tfn), Sven-Ove och Rikard.
Domare för år 2010, om möjligt kontrakteras Mats Jonsson och Stefan Emanuelsson genom sekr.
försorg.
§ 14. Materialförvaltaren har ordet – Reflexvästar (SDK) för förare och hund är anskaffade, inventarielista på
inneliggande lager delades ut.
§ 15. Förslag på förändringar i drevprovsreglerna för 2012. – Beslut: A) Bör kunna starta på DP en gång
innan utställning (24 mån gränsen tas bort). B) Ej konstaterat drevdjur klassas som rådjur.
§ 16. Övriga frågor. Diplom bör utdelas vid viltspårprov. Chipläsare bör anskaffas (med anledning av nya
bestämmelser) på sikt. Hans undersöker möjligheten att sponsras av företag vid ett ev inköp.
§ 17. Nästa möte: vecka 20, den 18/5, Roghöjden kl 1800. DS-delegater kallas genom ordf.
§ 18. Mötet avslutas med tack till Håkan för mat och visning av hundanläggningen på Ing 2.

 

Bo Johansson Håkan Löfgren  Joakim Johansson
Ordf. Sekr.   Justeringsman
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