
 
Datum: 2009-09-27
Plats: Roghöjden, Sävsjö

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

§ 1. Mötet öppnades av ordf.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Stig Eckervad valdes till justeringsman.
§ 4. Genomgång av A) föregående protokoll och B) inkomna skrivelser.– A) Inget
B) Utställningsprogram för år 2012, till handlingarna. Inbjudan till seminarium för utställningsansvariga, anm,
anmälningstiden gick ut dagen efter inbjudan, ordf har kontaktat kansliet. S Emanuelsson avböjer som domare för
utställning 2010, ny domare tas fram av Stig och Håkan. Mats Jonsson är kontrakterad till den 22/5 -10.
§ 5. Rapport från ungdoms- utbildningsansvarig – Fyra elever är på gång.
§ 6. Rapport från IT-ansvarig – Vid kontakt med Linda via nätet kan även denna adress användas
qskennel@hotmail.com
§ 7. Rapport från kassören – Kassan är god efter Elmia och efter två utställningar.
§ 8. Rapport från kommissarien Skillingaryd – Inte närvarande.
§ 9. Rapport från kommissarien Skedhult – 34 hundar. Rapporterat och klart. Prislistan finns på hemsidan inom
kort. En av våra medlemmar undersöker möjligheten att få in resultaten med bilder i Smålandstidningen.
§ 10. Rapport från kommissarien DP – Annonseringar i flera tidningar kommer. Protokollen skall omgående efter
genomfört prov skickas in till bitr. komm. Frankerade kuvert kommer att tillhandahållas.
§ 11. Rapport från kommissarien viltspår – 9 hundar har startat. Moral och etikfrågor diskuterades.
§ 12. Sydsvenskan – Bo och Bengt har deltaget i mötet. Organisationen skall tillsvidare vara vilande.
§ 13. De nya drevprovsreglerna – Inget.
§ 14. Övriga frågor – A) Nya VP, Beslut Bästa unghund och Bästa veteran.
B) Fullmäktige under DP Beslut Bengt och Hans. C) Kollegie den 30/11 kl 1800, Roghöjden.
D) Nya lämpliga priser BIR/BIM och HP köps in av mtrlförvaltaren. E) Vissa förändringar på Elmiamontern
erfordras så att prylar till försäljning åskådliggörs på ett attraktivt sätt, samt att planscherna ska vara större för
att ljusa upp det hela.
§ 15. Nästa styrelsemöte; Beslut 10/11 kl 1900, Roghöjden
§ 16. Mötet avslutas.

Anm. Efter mötet genomfördes domarkonferens med Kurt Jörgensen som ledare, 21 st medlemmar deltog.

 

Bo Johansson Håkan Löfgren  Stig Eckervad
Ordf. Sekr.   Justeringsman
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