Styrelsemöte 2010-09-20 i Östra Ämtervik.
Närvarande: Bo Ynger, bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Henry Persson, Per-Anders Olsson och IngaLill Håkansson.
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Till sekreterare valdes Bengt W.
§ 3 Inkomna skrivelser : Diskuterades "inbjudan till klubbshow". Detta är en stor aktivitet. Styrelsen
är intresserade att arrangera och utsåg Lillerud som lämplig plats. Alternativ 1 är 2012, alternativ 2 är
2014. Ansökan hanteras av Bo Y.
Skrivelse med uppmaning att redovisa resultat från drevproven i tid har kommit och Bengt skickar
detta till Stefan och Johan.
Bengt W tar ytterliggare kontakt angående utbildning för sekreterare och utställningsansvarig. PerAnders kontaktar Eva Swedare ang. utskick till utbildning i harmoniserande utställningsregler. Vår
fråga gällande viltspårchampionat är avslaget av SKK.
§ 4 Utgående skrivelser har inte hanterats under perioden.
§ 5 Rapporter:
Ekonomi : Klubben har ca: 45.300 kr i kassan för dagen.
Viltspår : 75 hundar har hittills under året startat. Ytterliggare ca: 25 kommer att starta under hösten.
Drevprov: Bo Y redogjorde för förberedelserna för årets prov.Diskuterades domarfrågan inför provet
1-2 okt. Kommissarie skall Per-Anders Olsson vara och fullmäktige Henry Persson. bo Y informerar
domarna regler gällande CACIT.
Regionstävlingen: Bo Y fixar det praktiska, hyr stugor, ordnar domare, vägvisare, mat samt sponsrade
priser.
§ 6 Se föregående punkt.
§ 7 Uttagningsregler till regionstävlingen inför Har-SM. diskuterades Eva Swedares förslag. Följande
beslutades:Klubbmästerskap och ordinarie drevprov(Lur) föregående säsong och/eller särskilt
drevprov föregående säsong i klubbens regi.
§ 8 Frågan om ett eventuellt samarbete med stövarklubben vid utsällning i Morokulien diskuterades.
Per-Anders frågar om intresse kvarstår.
§ 9 Drevprovsregler: Planerad träff i Uppsala i mars. Vi avvaktar besked.
§ 10 Övriga frågor: Bo informerade om planerad jakt på Jägartorpet den 17-19 december. Inga-Lill
framförde önskemål om fler bilder och annat material till klubbens hemsida.
§ 11 Nästa styrelsemöte i Östra Ämtervik den 4 november kl. 18.30
Vid protokollet Bengt Wärnbäck

