Protokoll för:

Plats och datum:

Svenska Bassetklubbens
Östra lokalavdelning

Styrelsemöte SBaK Öst
Dag: 2019-02-17
Tid: 10.00
Fysiskt möte i Skedhult

Närvarande:

Anmält förhinder:

Jan, Per, David, Roberto, Lena, Sören, Anna,
Kalle
§

Frånvarande:

Lars-Eric, Krister

Ärende

1.
2.

Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Förslag: Jan
3. Val av mötessekreterare
Förslag: Per
4. Val av justeringsperson
Lena
5. Föregående protokoll.
Till Handlingarna
6. Godkännande av dagordning
OK
7. Ekonomi
Aktuell status ca 52 000 Sek, Årets resultat ca 1 500 Sek vinst.
8. Inkommande skrivelser
Mail från CS (Håkan) inför La årsmöten
9. Utgående skrivelser
Inga
10. AU-beslut
Inga
11. Utställningsgruppen
Årets domare klara. Robban bokar ringsekreterare så snart som möjligt,
vi försöker boka samma som 2018. Jan bokar hotell till domare så snart
som möjligt. Beslut att anlita Annica för registrering av hundar även
detta året. Robban försöker boka domare till 2020 så snart som möjligt.
Beslut skicka Lena till CUA utbildning, om det finns möjlighet att få
med ytterligare en så skickar vi med Robban till CUA utbildningen
också.
Beslut, köper in Chipläsare att användas vid utställning och till utlåning
till viltspårdomare och drevprovsdomare.
12. Jaktgruppen (drev och viltspår)
DREV
Säsongen är nu avslutad, årets sista kollegie genomfört, Samtliga resultat
klara och utlagda på hemsidan.
VILTSPÅR
Datum för årets ordinarie prov fastställda. 27/3 i Åtvidaberg och 11/5 i
Ustorp.
13. Övriga frågor
Förslag till diplom viltspår o drevprov visades av David. Förslaget
godkändes.

Ansvarig

OK

Inför Årsmötet 2019 10/3 hos Sharpman i Hogstad
-Dagordning, Verksamhetsberättelse 2018, Verksamhetsplan 2019,
Årsbokslut 2018, Budget 2019, Revisionsberättelse kopieras upp i
lämpligt antal (Janne)
-”Bästa hund” priser (Vandringspris jagas in av Janne)
- Championrosetter (Tas med av Per, finns redan några föranmälda nya
champions som kommer)
- Diplom (David skickar till Janne som tar med dem till mötet)
- Blommor till de nya championaterna samt de som får ”priser” (Per)
- Förtäring, fralla m ost eller skinka (Janne)
- Från styrelsen kommer: Janne, Per, Robban, Kalle, Sören, oklart med
Krister o Lars-Erik samt Catrin från Valberedningen (Janne säkerställer
att Catrin och/eller valberedningens förslag finns på plats)
Inför Elmia 2019:
Material tar Janne med Per kollar hur mycket som finns kvar..
Janne o Anna fixar lista på hundar som skall stå i montern.
Vi skall försöka få med något om drevprov och viltspårprov i montern.
14. Nästa sammanträde
Omedelbart före årsmötet 10/3, start kl 11.00 hos Sharpman i Hogstad.
15. Mötet avslutas

