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2018-01-10

Närvarande: Daniel, Björn, Åsa, Ulf, Lottie, Tony
1. Mötets öppnades av Daniel
2. Val av sekreterare samt justerare
Lottie sekreterare och Ulf till justerare för mötet
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes utan justeringar.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. Inkommande/utgående skrivelser
Inkommen skrivelse: En medlem som önskar ersätta spårskallprovet med
skallbedömning från jaktprov för avelsgodkännande.
Beslut
Att: klubbens spårskallprov är utbytbart mot ett jaktprov och dess
dokumentation gällande hundens skall.
* Se fotnot nedan.

Utgående skrivelse: Daniel har skickat förfrågan (23/12) till Hallaröds kennel
angående det samarbete som verkar finnas mellan en handfull uppfödare med en
vädjan om att styrelsen ska få vara involverad i detta arbete. Ingen respons från
Glenn i dagsläget.
6. Fastställande av balans och resultaträkning för 2017
Tony föredrog balans och resultaträkning för året 2017.
Beslut
Att: fastställa balans och resultaträkning för 2017.
7. Nya klubbartiklar
Lottie föredrog olika offerter som inkommit gällande nya klubbartiklar. Vi
avvaktar beställning, ytterligare offerter ska lämnas till företag. Vi kommer at t
lyfta frågan vid kommande årsmöte gällande budgetering för att köpa in nya

*) Ett inkommet mail från en uppfödare som ville att vi skulle vidarebefodra ett klagomål
gällande felaktigt beteende på en utställning till en av våra medlemmar.
Styrelsen diskuterade detta internt och med SKK men anser inte att detta är något som
faller under styrelsens åliggande. Personen har meddelats om detta.
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klubbartiklar och vad som är intressant bland medlemmarna.
8. Styrelseträff
Styrelsen kommer att sammanträda lördag 17 februari i Hallsberg. Daniel tar
kontakt med lämpligt ställe med konferenslokal och mat.
Punkter till agendan kommer bland annat vara förberedelse inför årsmötet,
genomgång och diskussion gällande nuvarande avelsregler och hägnprov,
jaktprov.
9. Uppfödarträff/Avelskonferens
Mötet diskuterar avelskonferens och dess innehåll.
10. Aktiviteter 2018
 Träff Axtorp med Peter Ekeström bokat 12/5.
Utskick i mail, FB och hemsida. Lottie ansvarar.
 KM viltspår
Vi avvaktar med frågan gällande KM.
 Eftersöksutbildning med Per Kristoffersson (Bula)
Tony skickar ut intresseförfrågan till medlemmarna via mail och
undersöker intresset. Därefter fattas beslut om att boka in aktiviteten.
 Jaktprov
Mötet diskuterar möjligheten att arrangera ett jaktprovstillfälle för
medlemmar som vill starta sina hundar på jaktprov. Frågan ska
diskuteras ytterligare på kommande styrelseträff.
 Uppfödarträffen, se punkt 9.
11. Övrigt
a) Kopovbladet: Daniel har ev. fått napp på en person som kan hjälpa oss med
typsättningen av tidningen under 2018.
Beslut
Att: Återbetala annonsavgifter för annonsörer som inte fortsätter under 2018.
b) Årsmötet: Förfrågan skickad till Mamima med några alternativa datum i
Mars.
13. Nästa möte
Lördag 17/2, tid och exakt plats meddelas via styrelsens FB grupp.
13. Möte avslutas
Protokollet justeras:
____________________________________
Daniel Simon (ordf.)

____________________________________
Ulf Ekström
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