Svenska Brevduveförbundet
Förbundsstyrelsen
Protokoll styrelsemöte 9/3-14

Närvarande: Manfred Koch, Peter Björk, Nils-Folke Färm, Viggo Elofsson, Yvonne Staf
Jimmy Lantz
1. Manfred öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Till Justerare valdes Nils-Folke Färm och Manfred Koch
5. Ekonomisk redovisning.
Budgeten är gjord på 212 medlemmar 2014 och läggs som bilaga till protokollet
Datakostnaden för systemet till Danmark ligger på 5000dkr och denna kostnad kommer
att ingå i medlemsvgiften
Kostnad för administration utifrån av budgeten är 1000:- / månad
Kostnader för Nationalerna kommer att ingå i medlemsavgiften 2014
Övrigt se budgeten
6 Nationaler.
I år kommer alla 4 nationalerna att köras av Smålandsförbundet
de har lovat att ändra om sin kabin så att den motsvarar våra krav, enligt skriftlig
överenskommelse. De placerar ut burar 14dagar innan första nationalen.
Upphämtning kommer att vara i Kristianstad,Ystad, Malmö, Helsingborg
Föranmälan är av största vikt då vi måste veta hur många duvor som ska delta
på respektive sträcka.
7. Tidskriften.
Vi har lämnat tillbaka den hyrda tryckmaskinen till Ricoh.
Vi trycker på Grafo-tryck, målet är fyra tidningar i år
Närmast efter denna tidning är ringlista, flygplaner, uttagna till SBU osv.. men håll även koll
hemsidan allt nytt meddelas där.
8. Mattrikel.
Matrikel över tidningsmottagare kommer att uppdateras och lämnas till Grafo för adressering.
9. Nya Blanketter.
Nya blanketter till ringlistan och föranmälan till Nationalerna finns även på hemsidan.
10. Plansch.
Nisse Westerström har tryckt upp en plansch som kommer att skickas ut till klubbarna,
man kan beställa fler, meningen är att denna ska sättas upp på ev. Skolor, bibliotek osv..
11 Övriga frågor
Peter kollar om det inte finns ett ledigt datasystem som har lämnats tillbaka från en junior från
Nyköpingsklubben. Om så inte är fallet, så beställer Peter ett till en junior i Gärds Köpinge.

Pengarna för detta tas från Åke Bengtssons juniorfond
Det deskreta utskottet kommer att bestå av Viggo och Yvonne.
Det har kommit in en fråga från Trelleborg angående bästa förening. Detta blev på Årsmötet
utdelat till Lund och de anser att det skulle vara utdelat till Trelleborg.
Detta ska vi kolla upp för om ett fel begåtts så ska vi rätta till det, Nils-Folke och Viggo
tar på sig att göra detta.
SBU-ungarna som ska till Danmark. Viggo kollar med chaufför.
Gällande nya system och byte av batteri och inköp av chips. Peter kollar med Bjarne Borresen
I Danmark om detta kan ske denna vägen.
Viktigt! till alla som använder klocka det finns inte längre möjligheter att få tag på färgband
på grund av att dessa inte längre tillverkas. Detta gäller snart också gummi-ringar.

Justerare:

Nils-Folke Färm

Ordförande: Manfred Koch

Sekreterare: Yvonne Staf

