Dagordning styrelsemöte 14-09-29
(Meddelat frånvaro Carina, Jonas, Erik)
§87 Mötet öppnas av Kajsa
§88 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§89 Val av sekreterare
Theres
§90 Val av justerare
Johannes
§91 Föregående protokoll
har cookerklubben fakturerats för den plats de tog över från oss?
spanielprovet genomfördes, se punkt §95.
Det blir ingen valpkurs med Kajsa, istället blir det en valpgrupp.
Protokollet läggs till handlingarna
§92 Ekonomi
Åse går igenom siffrorna som är aktuella just nu, just nu ligger vi plus.
§93 Skrivelser som kommit; Se bifogade listor v 33-39
Vi frågar Benita om hon är intresserad av att gå en instruktörsutbildning.
Tollar-gruppen tar upp och hanterar förslagen om förändringar till jaktprovsbestämmelser
genom Åse. Robert är ansvarig för reteriver-ändringarna. Detta ska vara inskickat till HS
innan 1 december och redovisas nästa styrelsemöte.
Vi gick igenom dem som ansöker till att bli jaktprovsdomare. De ser bra ut alla fem. Theres
ska skicka in ett meddelande om detta till HS.
§94 Utställning
Utställningar 2017: Carina får skriva ett förslag som vi fattar beslut på nästa möte.
Carina kollar upp vilka kurser som går för Helena att var med på så hon blir utbildad
utställningsansvarig och ringsekreterare.
Flytt av utställning 2015, både datum och plats.
Vi beslutar att utställningen flyttas till Ånnaboda och datumet byts till 15-08-02
§95 Spaniel
Spanielprovet har gått av stapeln. B-prov och vattenprov. 2 hundar blev godkända i Bprovet.
Nästa jaktprov är 11 oktober för spaniel.
§96 Retriever
Ett nytt samarbete är på gång för ett nytt ställe att hålla jaktprov. Mer information kommer
när det närmar sig.
Vi har ett KKL på stora sundby den 4/10 med 3 platser.

Robert kollar på vilka domare som finns och vill döma nästa år.
Vilt ska inhandlas inför nästa år.
Frysarna ska nu flyttas till Kungsör.
Vi behöver eventuellt behöva köpa in nya dummisar och ammunition.
Vi håller en fasanjakt med spaniel och retriever, det är ett upplägg som vi tror på.
Andjakterna gick väldigt bra, vi har fått mycket positiv respons. Hundarna jobbade väldigt
bra, men ganska lite fåglar.
Vi kollar på möjligheterna att ordna en tackjakt.
§97 Tolling
Provledarutbildningen är den 4/10, sex deltagare.
Tollingjaktprovet går den 5/10 och provet är fullt och har reserver i alla klasser.
§98 Utbildning/Aktiviteter
Alla utbildningar och aktiviteter är klara för i år.
Planerna för nästa år är i full gång och instruktörer är klara till några.
§99 Viltspår
Ca 38 viltspår har gått i år.
Det finns lite planer på kurser i viltspår och ev. ett ordinarie viltspårsprov i vår.
§100 Information
Nästa manusstop för apportören är den 15 oktober, men vi har inget som ska in.
§101 Övriga frågor
En motion har kommit från Dalarna som de vill att vi ska ställa oss bakom. Den handlar om
att man ska kunna arrangera specialprov bara för de funktionärer som varit med och jobbat
under året.
Vi upplever inte att vi har det problemet utan kommer istället titta på ett annat
belöningssystem för de som satsar sin tid och energi på att jobba på prov.
Lupus Competitition; 4 friends trial. 13-14 juni 2015. Sker mellan Sala och Västerås, WT
med B-provsdomare. Mer info kommer framöver!
Benita får i uppdrag att byta webbhotell till något som fungerar bra.
Alla får skriva en liten sammanfattning om vad de gjort under året med prov, kurser och
läger. Detta skickas till sekreteraren så sammanställer Theres det så vi är redo till året är slut.
Johannes har tagit kontakt med en markägare angående att vi skulle kunna få arrendera lite
egen mark att anordna kurser och prov på. Samtalen fortsätter inför nästa år. Styrelsen
funderar på om det är något vi vill gå vidare med och mer detaljer kommer nästa möte.

§102 Nästa möte
4 Nov kl 18 är nästa möte i Kungsör.
Julavslutningen är 5 december om det finns plats. Annars den 28 november.
§103 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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