Styrelsemöte Bohuslän-Dals stövarklubb.
Ed 2018-03-18
Närvarande:
Anders Johansson, Anders Nordström, Kent Karlsson, Lars Viktorsson, Kent Alfredsson,
Arne Berg, Jesper Karlsson, Per Andersson och Lars Johansson
Anmält förhinder:

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

§ 2 Val av justerare
Anders Johansson och Kent Karlsson

§ 3 Föregående protokoll.
Protokoll föredrogs och godkändes.

§ 4 Kassören redogör för ekonomin.
Godkändes

§ 5 Utställningen 2018.
Årets utställning vid Ragnerudssjön den 26 maj enl. plan. Bedömnings start 10,00. Samling
av funktionärer 08,00.
Utställningspriser inte helt klart, Anders jobbar på detta.
Katalogpris 20 kr, lika för alla.
Domare till utställning 2019 tas fram (Anders)

§ 6 Hemsidan
Upplysning/påminnelse ang. årsmöte och utställning in på h-sidan

§ 7 Drevprov och RR.
Under året har det varit 24 prov-dagar i Elit, 24 i ökl. Och 14 RR-prov.
Klubben skall erbjuda medlemmar att få köpa in scannrar för privat bruk. Mer om detta på hsidan.

§ 8 Stadgar.
Nya stadgar är framtagna och godkända av Sv. stk. Dessa ligger nu på h-sidan för att
godkännas på årsmötet.

§ 9 Sponsring.
Priser till utställningen 2018 (Lasse kollar)

§ 10 Aktivets plan.
Framtagen för godkännande på årsmötet

§ 11 Årsmöte 2018
28 april Gästis Färgelanda kl. 16,00.
Betalning för mat kontant på plats eller via Swish
Mer info via h-sidan.

§ 12 Ev. Räv – SM
Förfrågningen från Sv. stk ang. att ta över 2019 års Räv-SM behandlades. Då en ev.
grannklubb tackade nej till att ha ett samarbete och tiden för att få till en bra tävling är mycket
knapp beslutades att tacka nej till detta.
Kommande årsmötet får ta ställning till om en Räv-SM kommitté skall bildas, för en ev.
senare sökning av ett Räv-SM.

§ 13 Övriga frågor.
Om intresse finns, kommer det att arrangeras en lydnads kurs nu i vår i Dalsland.
I Bohuslän en utställningskurs, en till två kvällar.
Mer info på h-sidan.

§ 14 Nästa möte.
28 april Färgelanda

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

Ordförande

Justerare

_____________________

_____________________

Sekreterare
______________________

