Styrelsemöte 2010-11-04 i Östra Ämtervik.
Närvarande: Bo Ynger, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson. Henry Persson, Per-Anders Olsson, Johan
Gustafsson, Inga-Lill Håkansson.
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§ 2 till sekreterare valdes Bengt W.
§ 3 Inkomna skrivelser:SKK´s svar på förfrågan om
viltspårchampion. Svaret blev NEJ. Information från jaktkommitén om problem med olika
bedömningar vid drevprovsredovisning. Manual för bättre samordning kommer att skickas ut.
revidering av viltspårsregler kommer att göras. Inga-Lill ombads fundera på frågan till nästa möte.
§ 4 Utgående skrivelser: Fanns inget att redovisa.
§ 5 Rapporter: Kassören redovisade klubbens ekonomi för dagen, 37 266 kr finns på kontot.
Konstaterades en minskning med ca: 23 000 kr sedan årsskiftet. Förklaringen är ett antal inköp av
engångskaraktär. Diskuterades möjliga intäkter och ev. möjligheter att öka dessa. Exempel kan vara
flera lotterier vid drevprov och att alla hjälps åt att ordna sponsrade priser till dessa. Viltspårproven
är en betydande inkomstkälla.
Viltspårsverksamheten :Under säsongen har hittills 116 spårprov genomförts.
Drevprov: Norgekampen i Sysslebäck vanns av klubben. Dag 1 startade 9 hundar varav 2 gick till pris.
Dag 2 startade 2 hundar och 1 gick till pris.
Regiontävling: P.g.a vargförekomsten kommer Östsvenska, Mälardalen och Gotland att starta på
hemmaplan. Värmland och Bergslagen startar i Sysslebäck.
Annonsering vid tävlingsarrangemang: Diskuterades vikkten av rätt annonsering. Vi måste bland
annat använda vår hemsida bättre och oftare.
Uttagning till Har-SM : Diskuterades ingående olika lösningar att få fram "rätt" hundar. Krav: 2 starter
av 3 möjliga. 2 ordinarie 1 särskilt där det särskilda skall vara genomfört under hösten samma säsong
som regionuttagningen.
§ 6 Utställning, inbjudan till BCS: Aktuellt är 2012. Beslutades att anmäla klubbens intresse att
arrangera detta evenemang. Förslag på plats ärLillerud och förslag på datum bestämdes till de 4-5
augusti 2012. En kommite´skall bildas där Arild, Bengt W, Per-Anders, Sören o Göran.
§ 7 Övriga frågor: Diskuterades att ordna ett s.k. "prova på" drevprov där medlemmar som är
intresserade att komma och se hur ett drevprov går till är välkomna. Preliminärt datum bestämdes
till den 29 januari 2011. Anmälan två veckor före till Bo Ynger som är ansvarig.
Bo Y berättade om sin resa till Österrike där han startade på ett int. drevprov. Kan konstateras att
reglerna är mycket olika i våra länder, intressant.
§ 8 Nästa styrelsemöte: 27 januari kl. 18.30 i Östra Ämtervik.
Vid protokollet Bengt Wärnbäck

