Styrelsemöte Bohuslän-dals stövarklubb.
Ed 2017 01 16
Närvarande
Anders Johansson, Kent Karlsson, Roger Blad, Lars Wiktorsson, Arne Berg, Kenth Alfredsson,
Jesper Karlsson Ronny Johansson och Anders Nordström.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar att mötet är öppnat.

§2 Val av justerare
Anders Nordström och Lars Viktorsson

§3 Föregående protokoll.
Föredrogs och godkändes.

§4 Drevprov och RR.
Kollegierum för tre drevprov och två rr.

§5 Kassören redogör för ekonomin.
Kent föredrog ekonomin och vill att det undersöks om möjlighet till sponsring.
Anders Johansson skall undersöka detta.

§6 Utställningen 2017.
Utställningen 2017 05 20 kommer att vara vid Ragnerudssjöns camping i Högsäter
domare blir Siv Bengtsson.
Ringsekreterare Birgitta Johansson och Walde Dalstrand.
Efter utställningen har vi som mål att ha en fest på campingen.
Anders Johansson tar kontakt med Ragnerudssjöns camping och bokar.
Utställningen 2019 planeras att hållas på Baldersnäs i samarbete med taxklubben.

§7 Stövarjaktensdag 3-4 dec.
Stövarjaktens dag arrangerades den 3-4/12 i Laxarby och i Kville
Roger Blad, Anders Nordström och Lars Wiktorsson delar på ansvaret för detta.

§8 Vinterprovet 8-11 feb.
Vinterprovets resultat är uttagning till DM och klubbmästerskap.
Domare och marker för provet är klara för provet.
Klubbmästare koras från startande hundars resultatet dag ett.
Kollegium på lördag kl 17.00 i Ed

§9 Hemsidan.
Arne Berg arbetar med hemsidan och presenterar den på årsmötet.

§10 Årsmötet när och var?
Årsmötet hålls på Gästis i Färgelanda den 1/ 4 kl 16.00
Mat efter mötet kan beställas, anmälan till Kent Karlsson senast 24/3
Utskick till medlemmarna senast 14/3

w

§11 Utbildning av domare.
Regelkväll planeras under våren, tid och plats meddelas på årsmötet.
Tore Henriksson åker på regelkonföransen och informerar om den på årsmötet.

§12 Övriga frågor.
Frågan om domare från andra special kan döma stövare, och Anders Johansson vill att detb utgår en
pokal till vinnare av Vinterprovet och vandringspriserna skall utgå.
Styrelsen tittar på detta

§13 Nästa möte
Enligt aktivitets plan

§14 Mötet avslutas
Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Kassör.

