
Styrelsemöte 2011-10-30 i Sysslebäck. 

Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Johan Gustafsson, Per-Anders Olsson 

och Bo Ynger. 

§ 1 Mötet öppnas. 

§ 2 Till ordförande valdes Henry Persson och till sekreterare Bengt Wärnbäck 

§ 3 Föregående protokoll : Offert för inkvartering vid drevprovet i Lur : 4500 kronor. 

Championatrosette att användas vid viltspår är beställt och klart. 

§ 4 Inkomna skrivelser: Inbjudan till klubbkamp i Norge. Småhunds-SM, Andreas Norberg deltar med 

Tanja. 

§ 5 Utgående skrivelser: Sekreteraren har skickat svar angående eventuellt Allround-SM. 

§ 6 Rapporter: Kassören redovisade att det för dagen finns 48 100 kr i kassan. 

TK- drevprov: 3 hundar deltar den 31 okt. i Klubbmästerskapet i Sysslebäck. 

Lur-provet: Mat och logi kommer att kosta 500 kr/dygn plus avgift prov 200 kr plus domare 300 kr, 

totalt 1000 kr per start. 

Dekaler till bil finns, bör säljas i samband med Lur-provet. Alla måste hjälpas åt att skaffa priser. 

Diskuterade domarläget inför Lur. 

TK-utställning: Tygmärken är slut, Henry kollar med Lotta om hon kan sy upp. 

Rapport från möte inför Clubshowen sommaren 2012. Per-Anders redovisade vad som sas på mötet 

bla. förljande: Kommite´bestående av Per-Anders, Sören, Arild, Bengt, Göran. Ekonomin 

diskuterades, Centrala betalar 5000 kr om ekonomin skulle krisa. Möjliga sponsorer listades. viktigt 

att alla hjälps åt. Ansvarig för sponsring är Bo Ynger. Husvagnsplatser kommer att kosta 100 plus 100 

kr. Boende i rum + 50 -100 utöver vad Lillerud tar. Festen på kvällen ansvarar Bengt för (åtminstone 

plats o mat). På dagen måste vi servera hamburgare/Korv till deltagare o publik. 

bestyrelse tre personer som ej ställer ut sin hund. 

allmänt: Bosse Y informerade om Europapokalen son han deltagit på. Vid Nordiska som arrangeras 

utanför Lillehammer deltar Bo Y och Henry är lagledare. Även Johan G åker dit. 

§ 7 Övriga frågor: diskuterades uttagning till regionsmästerskap 

-et. beslutades att uttagning till olika arrangeman kan vara i klubbens regi, eller från drevprov 

genomförda utanför Värml.Dal. 

§ 8 Mötet avslutades. 

§ 9 Nästa styrelsemöte den 12 dec. kl. 18.30 i Charlottenberg. 

 

Vid protokollet Bengt Wärnbäck. 


