Protokoll
Mellansvenska Fågelhundsklubben
Styrelsemöte 2015-12-15, telefon
Närvarande: Lisbeth Bodén, Perka Persson, Marianne Dalunde, Tommie Bäck, Lotta
Sundqvist, Kenneth Persson, Maud Mattsson, Anna Holmberg från §6.
Anmält förhinder: Mikael Larsson

§1.

Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat

§2.

Val av justeringsman. Tommie Bäck utsågs att jämte ordförande justera
protokollet.

§3.

Dagordningens godkännande. Dagordningen godkändes och fastställdes.

§4.

Anmälan övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes.

§5.

Rapport från kassören.
Kassören låter meddela att ekonomin är god och under kontroll. En del kvitton
fattas. Och påminner om att använda en och samma blankett för reseräkningar
och inte mail eller sms.
Beslutade att diskutera på seminariet 27-28/2 om uppstyrning av rapportering
och redovisning för proven.

§6.

Avrapportering från föregående mötesprotokoll Bilaga 1
3) Beslutades att även 2018 hålla utställningen i Säter.
4) Beslutade att hålla klubbhelgen i Säter även 2018 samt att diskutera program
för 2016 på seminariet.
5) Beslutade att Perka kollar med den nya arrendatorn till marken. Om vi kan
fortsätta att använda den så ersätter arrendatorn Korsnäs som huvudsponsor.
7) Beslutade att garantera 25 deltagare till Varpsundsdagen.
11) Beslutade att diskutera och besluta om förslaget till bästa ukl-, ökl- och sklhund på seminariet.
12) Beslutade att Jenny Bodell får ansvara för inofficiell utställning feb/mars
2016 om hon så önskar.
14) Beslutade att dra oss ur jaktmässan i Sunne 2016 då det inte blir någon
utställning där. Beslutade också att diskutera program för Tullgarn och
Lindesnäs på seminariet.

§7

Kalendarium 2015-16, Bilaga 2 och 3
2015 års kalendarium gicks igenom. Info om fältproven kommer senare i dec.
2016 års kalendarium gicks igenom och kompletterades med datum.
Beslutade att kontakta Lasse Thulin för diskussion om Fågelhundsmatchens
framtid.
Beslutade att kontakta Olle Thulin och/eller Lasse Thulin om de kan hålla i
apporteringskurs.

§8.

Övriga frågor
Inga frågor fanns.

§9.

Kommande styrelsemöte :
27-28/2 2016 på Långtora

§10.

Mötets avslutande: Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Marianne Dalunde
Marianne Dalunde

Justeras: (Digitalt justerat enligt beslut 2009-10-16)
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Tommie Bäck
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