
Styrelsemöte ADB-Idu bben

Datum: 2016-09-14

Tid: 1930

Plats: Telefonmöte

Deltagare:
Fredrik Jarl
Mattias Lindholm

Malin Ek
Henric Öholm

Jonas Ekwall

Stefan Modin

Johan Lejon

Protokoll

1 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2 Val av sekreterare för mötet
Henric Öholm valdes till sekreterare för mötet

3 Val av justerare
Jonas Ekwall valdes att jämte ordföranden att justera protkollet.

4 Godkännade av dagordning
Dagordningen godkänndes

5 Föregående prokoll
Inget från föregående protokoll

6 Jaktprov tävlingar i Tjeckien
Said Duracak villig att åka. Han har fått en egen inbjudan, och han har ställt frågan om

O klubben vill ha med en representant.

Stefan och Fredrik pratar ihop sig om någon dem ska åka och vilka hundar med förare som

erbjuds plats

7 FBW, Resultat av helgen samt lärdomar

Malin redogjorde för vår redovisningsprogram.

FBW gjorde en vinst på 6780:-

8 Hemsida, åtkomst drevprovsblanketter

Det går ej att fylla i drevprovsblankett i digitalt i förhand.

Henric gör om PDF drevprovsblanketten till word-format. Mailar till Malin för uppläggning

på hemsidan.

9 Resa till Bern universitet.
Mattias redogjorde för en studie om epilepsi vid universitetet i Bern

10 Kommittéer
FBW-kommitté

Annette Wetterlöv har sagt ja att ingå i denna kommittee



Mattias har pratat med Roland X om FBW 2018 vi väntar på svar.

Flera förslag på personer om att ingå i FBW2018 diskuterades.

Mattias pratar med Larissa H och Jocke L om att arangera hängträffar i vår.

Fredrik pratar med kandidater till FBW och Info komiteer

11 Avelskriterier styrdokument
Dokumentet för avelsregler ska läggas upp på hemsidan

12 Svshk, Stadgar och medlemsavgifter

Inget, frågan bordsläggs till nästa möte

Ordföranden jobbar vidare med frågan

13 Övriga ärenden
Ny drevprovsdomare på gång.

Klubben har ingen skyldighet att ge ut en papperstidning.

Malin redogjorde för kommande nyhetsbrev.

Medlemmsavgifter för 2017, hur löser vi med en e-lösning?

Vi fortsätter med nyhetsbrev under det kommande halvåret.

Mattias redogjorde för två hundar som drabbats av blindhet.

o Finansieringen av obduktionen av en hund diskuterades.

Beslut togs att ADB-klubben betalar

14 Nästa styrelsemöte
Ordföranden återkommer med tid för nästa möte.

15 Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Fredrik Ja I
Ordförande

enric Öholm
Sekreterare


