Styrelsemöte 181009
Närvarande;
Oskar Lundström, David Öberg, David Brännström, Thor Lundström, Katarina
Konradsson, John-Olov Johansson, Alfons Karlsson och Kristina Bryndahl
Val av ordförande för mötet Oskar och val av protokollförare för mötet Kristina.
Årsmötet planeras till 24/3 2019. Vi håller till i Ånäset på Stenforsgård, kl 11.00-14.00
(samma som i fjol).
Inköp av nummerlappshållare. Det bestämdes att klubben köper in 100 st á 39 kr (3900 kr)
+ moms. Kan säljas för ca 60 kr st. Kattis ordnar med detta.
Notering 2018-10-12: Dolda avgifter gjorde att priset sköt i höjden och bedömdes bli för
dyrt för klubben, så vi avstod. /Katarina & Oskar
Ordförandekonferens i Stockholm, en dag, ev årligen? Man vill få en bredare förankring i
olika processer som ska handläggas. Frågor både centralt och lokalt kan tas upp inför BF.
Bla översyn av epilepsi hos rasen och hur tester kan göras inom aveln.
Oskar meddelar att vi från Västerbotten är positiv till ett möte men ej fysiskt utan via
videolänk/konferensuppkoppling.
Klöv SM 10/12 i Östergötland. Olika klubbar gör olika inför uttagandet. Vi kom fram till
att, bästa resultatet för föregående år får gälla.
RM 10-11/11 i Östanbäck. 4 olika provrutor. Det finns övernattningsmöjligheter hos
David B som har stugor samt hos Oskar som har ett rum där 2 personer kan sova. Thor
och David B är två av domarna, Göran och Anders ska tillfrågas. Kommissarie under
provdagarna blir Oskar samt Fullmäktige kommer att bli någon av domarna.
Övriga frågor;
Vi behöver hitta på något sätt att få in pengar i klubben, sponsorpengar kan vara ett sätt.
Oskar kommer att skriva ihop jaktprovsresultaten för perioden 1-15/10
Blommogram ska skickas till utställningsdomaren Katarina som ställde upp gratis på vår
utställning samt till ringsekreterare Siv som jobbad gratis som ringsekreterare och stod
för lokal till middagen.

/Kristina Bryndahl
Protokollet blev direktjusterat vid mötet 2018-10-09

