Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2017 02 05 i Charlottenberg.
Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Björn
Andersson, Lars Liljegren, Anders Liljegren, Inga-Lill Axelsson, Sören Alfredsson, Stefan Olsson.
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till ordförande valdes Henry P. och till sekreterare Bengt W.
§ 3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 4. Lurprovet 2017. Diskussion och utvärdering av årets nyligen genomförda drevprov i Lur.
Konstaterades att provet återigen var mycket bra genomfört. Många är imponerade att vi klarar att
arrangera ett så stort prov med 30 deltagande hundar på två dagar.
Stort tack till Stefan Olsson för allt arbete han lägger ner.
§ 5. Utgående skrivelser. Sekreteraren har skickat vår skrivelse angående varg till BCS . Återstår att
se hur dom svarar. Vi följer upp detta.
Inkommande skrivelser. En fråga från Jaktprovskommittén hur många domarböcker vi behöver inför
nästa säsong då de nya reglerna införs. Beslutades att beställa 50 st.
§ 6. Rapporter. Kassören visade resultaträkning för 2016. Kassan för dagen 71683 kr, en ökning med
ca 10000 under 2016. Konstaterades att klubben har en bra och stabil ekonomi.
Viltspårsverksamheten 2016. 86 hundar har startat under året. Förslag att startavgiften höjs med 50
kr till 350 kr, varav domaren får 200 kr. Övriga klubbar tillämpar den avgiften. Beslutades att
genomföra denna förändring.
Stort tack till Henry och Inga-Lill för allt nerlagt arbete under året.
§ 7. Övriga frågor. Rådjurschampionat. Diskuterades uppkommen fråga när/ var/ hur gränsen går när
hunden skall bedömas som ej lämplig rådjurshund. Denna diskussion lär fortsätta. Något entydigt
svar på frågan framkom inte. Kanske tydligare direktiv i de nya reglerna ?
Årsmötet 2017. Plats Lilleridsgymnasiet i Vålberg. Tid den 25 mars kl 17 00. Bengt W kollar och bokar
lokal och frågar kocken angående mat. Kostnad för mat 100 kr/ person, resten betalar klubben.
Aktivitetsplan för 2017 gicks igenom. Det mesta klart men några datum måste kollas upp.
Valberedningen. Sören A meddelar att valberedningen har koll på läget. Johan Gustavsson önskar
avsäga sig platsen i styrelsen i brist på tid.
§ 8. Nästa möte 17 03 25 kl 16 00 , före årsmötet.
§ 9. Ordförande avslutade mötet .

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

