Protokoll

styrelsemöte

Styrelsemöte för föreningen ADB-klubbei'i
Datum: 2017-03-06 Tid: 19:00
Plats: Free Conference Call, telefonkonferens
Deltagare
Mattias Lindholm
Malin Ek
Henric Öholm
Johan Lejon
Jonas Ekwall

Mötesordförande

Protokoll
1 Mötesordförande
2 Henric

valdes

3 Mattias

justerar

öppnade
till sekreterare
protokollet

4 Dagordmngen

mötet

och

hälsade

alla välkomna

för mötet
jämte

sekreteraren

godkändes

Punkt

6, 8 och 9 utgår

5 Föregåendeprotokoll
Har skickats
6 Jaktralatarade

7 Motioner

på hemsidan

frågor

inför

Motioner

Q-C)bcluktion

till Malin för publicering

årsmötet
inför årsmötes

behandlades

av ö«inrl

10 Kommittåer
Malins
Frågan
1l

förslag

till arbetsbeskrivning

bordläggs

Årsmöte
ADB-Klubbens

Årsmöte

7/5

för IK och styrelsearbete

diskuterades

Den 6/5 Har klubben
välkomnar

bokat Experience

alla medlemmar

Huntings

dit och hoppas

hägn för släpp på gris vi

att alla får möjlighet

Varje hund kostar 600:- kronor att släppa ev överskott
Den 7/5 kommervi

att 10-"12 ha en liten information angående
lunch. KI 13:00 drar vi igång årsmötet.

KI 12:00-12:50
Boende

bokas av medlemmarna
0392-12030.

själva finns camping

till släpp.

går till klubben.
drevprov.

0392-12025

eller motell

Jonas kollar upp hägnet
Johan kollar upp Årsmötes
Henric skriver

till årsmöte

för årsmötet

diskuterades

Mötesordförande
12 Svshk,

stadgar

Förhandling
13 Övriga

lokal.

inbjudan/kallelse

och medlemsavgifter
med Svshk

pågår. Malin och Mattias tar frågan

vidare

ärenden

Bjuda in Valberedningen
Mattias

till ett telefonmöte
om klubbens
och Malin tar på sig uppgiften att ordna detta

Malin fått inbjudan
Styrelsen

bifaller

till utbildning
att klubben

Jonas kollar upp deltagande
Verksamhetsplan

poster.

i föreningsteknik
hos SKK.
betalar kursavgift/boende/resa

i jakthundens

för 201 7/2018,

dag i Varberg

för Malin.

23/4-17

Henric tar fram ett utkast.

Mattias informerade
om att det förekommer
omregistrering
av serbiska
hundar för att undkomma Rabieskontroll
vid införsel till EU.
14 Nästa

styrelsemöte

Nästa styrelse

möter när Ordföranden

En sista avstämning
15 Mötet

Maföas

inför årsmötet

är tillbaka

från semester.

sker 2/5 över telefon.

avslutas

Lindholm

Mötesordförande

Henric

Öholm

Mötessekreterare

