
 
Datum: 2008-08-25
Plats:   Roghöjden, Sävsjö

Närvarande  
Bo Johansson Hans Johansson Mark Johansson
Håkan Löfgren Karl-Gustav Axelsson S-O Anderson
Bengt Eriksson Stig Eckervad  

Ordf hälsande alla välkomna och förklarade mötet öppnat.1.
Dagordningen godkändes.2.
Till justeringsman valdes Mark Johansson.3.
Genomgång från förra mötet – Inget4.
Genomgång och utvärdering av DS: Det var ett lugnt och välarrangerat möte.
Ordförandesamling genomfördes och till PR-verksamhet lokalt kan pengar sökas från CS,
kanske till Elmia? Ett budskap var att börja tidigt innan rovdjuren är här, att skapa ett lokalt samarbetsforum. I
övrigt finns allt i protokoll från årsstämman.

5.

Rapport från IT ansvarig: Jyckedata kunde vara bättre, planer finns på att utveckla
programmet mer in i Internet-miljön.

6.

Rapport från ungdomsansvarig/utbildningsansvarig: - Inget, han fanns inte med.
Stig Eckervad är villig att vid olika sammankomster komma och föreläsa om drevern som jakthund. Åtta nya
eventuella domare är kallade till konferensen.

7.

Rapport från kommissarien från Skillingaryd: Inget8.
Rapport från kommissarien från Skedhult: 32 hundar bedömdes allt gick bra
behållningen c:a 4-5000: -. 5 medlemmar utöver styrelsen deltog som
funktionärer – Bra jobbat.

9.

Rapport från kommissarien från Hultsjö: Inget.10.
Rapport från kommissarien viltspår: 17 hundar har startat, 4 drevrar.
Kommissarien avböjer detta arbetet till nästa år och föreslår Rikard Hildorsson.

11.

Rapport från kommissarien DP: Annonseringen är klar. Ingen hund är anmäld.
Domarkonferens genomförs den 28/8 enl plan.

12.

Rapport från Sydsvenskan: Bosse och Bengt representerade klubben,
minnes- anteckningarna lästes upp Inga beslut.

13.

Rapport från kassören: Kassan har ökat med c:a 1000 kr sedan förra mötet.14.
Rapport från landslagsgruppen: Utdelning av ett uppdaterat arbetsunderlag och
genomgång av detta. Sammantaget fortsätter arbetet enligt plan.

15.

Rapport från Elmia-träff: Bosse och Bengt representerade klubben på ett
uppstartsmöte: Mässan genomförs 21- -24/5 2009. Mötet redovisades med hjälp av minnesanteckningar som
arkiveras till nästa möte som är i mars 2009.

16.

Att göra listan: Till nästa möte bör beslut tas A) Utställningar för år 2011. B)
Utskick för kallelsen till årsmötet (görs tillsammans med utskick från CS,
här är tusenlappar att tjäna på portot). C) Ansökan för DP och VSP för 2009.

17.

Materialförvaltaren har ordet: Inköp av priser har skett och vi klarar oss fram till i vår.18.
Klubbmästaren har ordet: Han finns inte här. Beslut: Sekr. boka Skillingaryds läger
för årsfest till den 31/1 2009. Se vidare pkt 17.

19.

Övriga frågor: Sune Bromans begravning, klubben representerades av Kurt Jörgensen och
Evert Pettersson. Memoriam till årsboken tas fram av ordf.

20.

Mötet avslutas av ordf.21.

Nästa möte: Torsdag den 7/11 kl 1900, Roghöjden, Sävsjö.

Bo Johansson                      Håkan Löfgren                   Mark Johansson
Ordf.                                   Sekr.                                   Justeringsman
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