
 
Datum 2007-05-08
Plats: Roghöjden, Sävsjö

Närvarande:
Ledamöter Ledamöter Suppleanter
Bo Johansson
Håkan Lövgren
Karl-Gustav Axelsson
Gösta Berglund
Bengt Eriksson

Sune Hansson
Hans Johansson
Björn Rydberg

Joakim Johansson

Ordf hälsande alla välkomna och förklarade mötet öppnat.1.
Dagordningen godkändes.2.
Till justeringsman valdes Bengt Eriksson.3.
Genomgång från förra mötet – Inget. Inkomna skrivelser. A) Bestämmelser från SKK angående utställning.
Sammanfattning. Hund som har blivit SUCH efter att anmälan skickats in skall flyttas till championklass. Hund
som erövrat meriter för deltagande i bruks-/jaktklass efter anmälan kan om ägaren vill flyttas till
bruks-/jaktklass. Hund som inte har åldern inne för klassen dagen innan utställnings första dag skall flyttas till
rätt klass. B) Fastställda providentiteter från SDK. Oktober 08002DP2007. 19/11 – 30/11
08003DP2007. November 08004DP2007. December 08005DP2007. 1/1 – 15/2 08001DP2008.

4.

Genomgång av utfallet från DS. JLDK- motion avslogs med ett massivt motstånd. Årsböcker och regelhäften
och uppdaterings CD delades ut och skickades med ”hem”. CD-skivan innehåll stora felaktigheter som har och
kommer att skapat oss merarbete om inte detta rättas till.

5.

Rapport från IT ansvarig: Uppdateringar finns på nätet och på den senaste CD-skivan.6.
Rapport från ungdomsansvarig: - Inget.7.
Rapport från utbildningsansvarig: - Inget.8.
Rapport från kommissarien viltspår: 9 hundar har startat och ytterliggare 2 är anmälda. Endast 3 drevrar har
startat. Championat bestämmelserna har ändrats, kommissarien kontaktar berörda.

9.

Rapport från kommissarien DP: Annonseringen är klar. Domarlistan är reviderad.10.
Rapport från kommissarie Skedhult: Rapporteringen är klar och stort tack till Bengt och Karl-Gustav för ett
utmärkt stöd när ordinarie kommissarien arbetade.

11.

Rapport från kommissarien Skillingaryd: Allt är förberett med endast 17 hundar anmälda. Bestyrelse: Beslut:
Joakim Johansson, Sune Hansson och Gösta Berglund.

12.

Rapport från kommissarien Hultsjö: - Inget. Ordf. orienterade om den utbildning som kommer att krävas av
SKK för att få genomföra utställningar. Mer underlag efterforskas från SDK.

13.

Rapport från kassören: Behållningen har ökat med c:a 25 000:- sedan förra mötet. Elmia blev en succé ”Bra
jobbat av alla inblandade” Beslut: Huvudsponsorn kommer att tillsändas ett tackbrev av ordf. där han erbjuds
gratis en utställning och ett drevprov.

14.

Rapport från mötet med Sydsvenskan: Deltagare var Skånes, Hallands, Kronobergs och Jönköpings läns DK
med Kalmar läns DK som värd. Sammanfattning av protokollet. Medlemsantalet har minskat med 15 %. Troliga
orsaker kan vara konkurrensen från andra raser, pyrschjakt på rådjur och jakt efter vildsvin är populärt och
konkurrerar med hundjakten med drever. Förslag om att ändra så att flera fullmakter kan medföras till DS skall
insändas till ordf. SDK. Värd för klubbkamp 2007 är Kalmar läns DK och värd för 2008 års klubbkamp är
Hallands läns DK.

15.

Fasta punkter på olika styrelsemöten. Sekr. redovisade ett exempel (arbetsunderlag) där två huvuddelar
framkom, 1) Verksamhetsplan som löper över minst tre år erfordras. 2) Uppföljning av tidigare beslut bör ske
på ett bättre sätt. Beslut: Arbetsunderlaget godkändes och sekr. skall utarbeta detta vidare.

16.

Domarkonferans: Nya regler kräver en teoretisk genomgång. Beslut: Genomförs 19/9 kl 1900 på Roghöjden,
Sävsjö. Ledare: Joakim Johansson.

17.

Landskamp 2008: Gruppen arbetar mot en kontaktman från SDK (utses inom kort) och sammanträder under
oktober. Idéutkastet redovisas under nästa möte.

18.

Övriga frågor: Priser från gamla lotterier efterlystes -Utklarat! Förslaget att kommissariearvodet på 200 kr skall
utgå förkastades.

19.

 

Nästa möte: Onsdag 7/11 kl 1830, Roghöjden, Sävsjö.

   
Bo Johansson Håkan Löfgren Bengt Eriksson
Ordförande Sekreterare Justeringsman
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