Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2018 07 13 i Charlottenberg.
Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Inga-Lill
Axelsson, Lars Liljegren, Anders Liljegren, Ulrika Olsson, Jan Olsson.
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till ordförande för mötet valdes HP och till sekreterare BW.
§ 3. Föregående protokoll. Protokollet från årsmötet gicks igenom. Styrelsens uppdrag att ordna
standar till sponsorer ansvarar Henry P för. Beslutades att beställa 5 st. I övrigt OK.
§ 4. Utställningen i Morokulien. 23 hundar deltog. Allt fungerade bra. Beslutades att nästa års
utställning skall hållas i Gräsmark, tillsammans med stövarklubben.
§ 5. Genomgång från BF. Lars Liljegren redogjorde om beslut och intryck från BF i Södertälje.
- beslut om höjd medlemsavgift från 310 kr till 400 kr.
- klövvilts-SM skall hållas enligt styrelsens förslag.
- gick igenom beslut gällande övriga motioner. Samtliga beslut överensstämde med Värmland-Dals .
- Många nya i BCS, allt verkar OK.
§ 6. Rapport angående kommande jaktmässa i Rottneros, Sunne. Alla uppmanades att i möjligaste
mån hjälpa till med sponsring av lotterivinster.
Allt verkar ok i övrigt. Kan behövas några frivilliga till klubbens monter.
§ 7. Genomgång av vänskapskampen i viltspår .Ulrika gick igenom arrangemanget. Alla, från
hundägare till domare och övriga , var jättenöjda. Mycket bra arrangemang. Idel beröm. Tack till alla
som ansvarat för tävlingen.
§ 8. Utgående och inkomna skrivelse. Inget att rapportera.
§ 9. Rapport från kassören. Drygt 71 000 kr i kassan för dagen.
§ 10. Övriga frågor.
- klövvilts-SM diskuterades. Bl a uttagning av hundar.
- klubblogga. Finns tre olika. Önskemål framfördes att enas om att en av dessa skall användas. Beslut
vid nästa styrelsemöte.
- lotteri på utställningen ? Kikki diskuterar frågan med Malin från stövarklubben.
- domarträff i Sysslebäck den 24-25augusti.
§ 11. Nästa styrelsemöte. Beslutades att hållas fredagen den 21 september i Bosebyn, Arvika hos
Ulrika och Jan Olsson. Tid 18 00.
§ 12. Ordförande tackade alla deltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck.

