Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2014 03 02 i Charlottenberg.
Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, JohnIngar Larsen, Inga-Lill Håkansson, Sören Alfredsson.
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Ordförande och sekreterare för mötet. Henry Persson och Bengt Wärnbäck.
§ 3 Föregående styrelsemöte. Diskuterades skrivelser som skickats till SKK angående bedömningar
på våra drevprov. Beslutades att sekreteraren skickar ännu en gång, nu till sekreteraren i SKK`s
jakthundskommitté Nina Karlsdotter.
§ 4 Inkomna skrivelser. Skrivelse angående domarkonferens i Vara den 2 augusti. Föranmälan krävs.
Beslutades att undersöka möjligheten att hålla en domarkonferens i närområdet med aktuella
hundklubbar. Uppdrogs åt Bengt W att kontakta Ingemar Olofsson i Bassetklubben för koll om detta
är möjligt. Även kontakt med BCS om beagleklubben har planerat domarkonferenser med utbildning
och genomgång av de nya reglerna.
§ 5 Utgående skrivelser.
§ 6 Rapporter.
·

Kassören. Allt OK. Ca 65 000 kr i kassan.

·
Viltspår. 107 starter under året, därav 14 beaglar. Beaglebaracken har sjunkit och behöver
lyftas . Lämpligt tillfälle vid medlemsträffen den 26 april. Championatsrosetter måste köpas in. Övrigt
: önskemål från Inga-Lill att vi skickar fler bilder till hemsidan. Alla har ju kamera !
·
Lurprovet. Mycket bra även i år.
Viss kritik från hundägare att de inte fått kopia på drevprovsprotokollet. Beslutades att till nästa gång
ta med skrivare och skriva kopia direkt efter fullmäktige. Framfördes önskemål om att resultaten från
provet skall skickas till Beagleringen i Norge.
·
Utmärkelser. Vid årsmötet kommer 9 förtjänstmärken i brons att delas ut. 3 förtjänsttecken i
silver samt 2 hederstecken i guld kommer att delas ut vid BF.
·
Årsmötet 2014. Beslutades att plats för årsmötet blir Berga Bistro utanför Åmål. Klubben
sponsrar maten med den kostnad som överstiger 100 kr.
·
Valberedning. Sören Alfredsson från klubbens valberedning dltog på mötet. Diskuterades läget
inför årsmötet. Allt OK.
§ 7 Övriga frågor. Diskuterades vem/ vilka som åker till BF. 1 eller 2 delegater ? För närvarande har
klubben 100 medlemmar.
§ 8 Nästa möte. 15 juni 15 00 i Charlottenberg.

