Mellansvenska Fågelhundsklubben
Protokoll
Öppet styrelsemöte Säter
2016-06-10

Närvarande: Perka Persson, Marianne Dalunde, Micke Larsson, Lena Årgard, Tommie Bäck
och medlemmar
Anmält förhinder: Lisbeth Bodén, Jill Vejby, Lotta Sundqvist, Kenneth Persson, Maud
Mattsson
§1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2.

Val av sekreterare för mötet.
Marianne utsågs att vara sekreterare för mötet.

§2.

Val av justeringsman.
Lena Årgard utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes och fastställdes

§4.

Anmälan övriga frågor
Förutom redan anmälda frågor önskade Tommie ta upp Royal Canins sponsring
och FAs ekonomi. Perka ville ta upp reseersättning för valberedningen och
GFK.

§5.

Avrapportering från föregående mötesprotokoll Bilaga 1
Gicks igenom och kompletterades.
Beslutade att ställa in skogsträningen pga för lite utrymme i kalendariet.
Beslutade att höja startavgiften för jaktprov till 600 kr.

§6.

Kalendarium 2016 -17 Bilaga 2, 3
2016 års kalendarium gicks igenom med påminnelse till ansvariga för
jaktprov/event att inkomma med ifylld arrangemangsblankett (finns på
hemsidan) till sekreteraren.
2017 års kalendarium gicks igenom.

§7.

Övriga frågor
1) Intyg till medlemmar. Beslutades att som aktiv medlem krävs att man
deltagit i tre olika jaktprov eller av klubben arrangerade event.för att kunna
erhålla intyg.
2) FA-helgen. Perka berättade kortfattat om helgen. Få deltagare. Lisbeth
valdes till ny ordförande i SPK.

3) Sponsoravtalet med Royal Canin. Beslutades att inte acceptera Royal
Canins sponsring av MFK om de kräver att vi inte fäller vilt. Koll med dem
om beslutet kommer att stå fast innan vi säger upp avtalet.
4) FAs ekonomi. Tommie redogjorde för FAs bokslut för 2015 i vilket
framgick att FA har god ekonomi och fonderar summor. Vissa belopp
delades ut till rasklubbarna men inget till lokalklubbarna. Vi ställer oss
frågande till det och önskar en förändring.
5) Reseersättning. Beslutades att Jonas Döl, valberedningens
sammankallande, har rätt till ersättning för resa med bil till Extrastämman.
6) GFK. Ajournerad till Morgonfikat lördag 11/6. Beslutade välkomna
Gotlands Fågelhundsklubb som en del av MFK. Perka och Lisbeth sköter
kontakten och det praktiska.
7) Avtackning. Ajournerades till klubbhelgsmiddagen. Lisbeth Bodén
avtackades för sina år som MFKs ordförande.
§8.

Kommande styrelsemöte torsdag 11/8 – telefon/skype.

§9.

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.
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