Styrelsemöte 2015-03-01
Kristianstad, Rekryteringsmyndigheten
Alla styrelsemedlemmar närvarande
1. Manfred öppnade mötet
Nils-Folke berättade lite om sin arbetsplats Rekryteringsmyndigheten.
1a) Styrelsen konstituerades:
Manfred Koch: ordförande
Viggo Elofsson: vice ordförande, förbundskontrollant
Peter Björk: Ekonomi
Yvonne Staf: Sekreterare, Data
Nils-Folke Färm: Hemsideansvarig, Redaktör, Data
Börje Nilsson: Suppleant, inköp av priser
Jimmy Lantz: Suppleant, Diplom, förbundskontrollant
Sekreta utskottet: Viggo & Yvonne
Datakomitte: Nils-Folke & Yvonne
2. Dagordningen godkänndes med tillägget 1a: Styrelsen konstituerades.
3. Föregående protokoll godkänndes.
4. Justerare Manfred & Jimmy.
5. Ekonomisk redovisning:
Notan från Årsmötet på Frostavallen gicks igenom
Det som var budgeterat och det vi fick från Auktionen gjorde så att
allt gick ihop.
Vi har fått minst 10 nya medlemmar.
Höjningen av fotringarna till 6:- har gjort stor nytta för kassan.
Vi har 398 000:- i kassan vid dags dato.
För tillfället ser budgeten bra ut.
6. Datautbildning i Danmark:
Vi har ännu inte fått svar om när och var vi ska ha utbildningen
Manfred tar tag i detta och ringer.
7. Nationalerna:
Börje och Jimmy är ansvariga för att burarna kommer ut till alla.
Lite problem med körningen till Sundsvall då chauffören meddelat att han
inte kan köra den helgen. Vi får ordna med någon form av staffetkörning.

Hämtrunda Norr: Gärds-Köpinge, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Nyköping
Hämtrunda Söder: Gärds-Köpinge (Nyköping och Jönköping får ta sig till G-K
någon form av samkörning mot ersättning.) Helsinborg, Malmö.
Anmälaningsblankett på hemsidan skickas till Yvonne senast 15/4
Betalningen ska vara förbundet tillhanda senast 1/5
8. Nya Föreningar:
Vi föreslår en ny stadgeändring om 5 medlemmar för bildandet av ny förening
Ser över alla stadgarna och lägger nya ändringar som motion till årsmötet 2016
Peter Björk åtar sig detta.
Vi ger dispens till klubb 55 och godkänner deras förening Klondike, Ystad. Manfred
var inte med i diskussionen då han är jävig.
9. Nästa tidning
Ringlista, Flygplaner (hos Yvonne senast 1/4 ), Prislista, Årsmötesprotokoll, Hämtrunda
SBU-ungar vem tävlar. Vi utser de 15 första på SM-listan övriga nedåt som reserver.
Vi tar beslut på att ungarna ska tävla hos Meldgaard. Manfred meddelar detta till
Norge och Danmark.
Jos Thones pris tävlas på Hudiksvall och Hannover.
10/11 Framtida organisation:
Nils-Folke har gjort ett förslag som vi läser igenom och funderar på till nästa möte.
12 Övriga frågor:
Angående ersättning till redaktör så avsäger Nils-Folke sig extra arvode för detta.
Anmälan till kronofogden från Clas Ridell. Manfred skriver ett svar till Kronofogden.
Imre Balogs synpunkter på priserna på SM. Styrelsen beslutade att det blir ingen åtgärd.
De klubbar som inte har danska dataprogrammet får vända sig till Nils-Folke.
Resekostnaden till årsmötet blir 40:- / medlem.
Nästa års fotringar får ett tillägg med FCI, detta för de duvor som tävlar internationellt
i olika oneloft. Detta är inte beslutat av SBF.
13. Nästa möte blir den 26/4 i Helsingborg hos Peter Björk.
sekreterare: Yvonne Staf
Justerare: Jimmy Lantz

Justerare: Manfred Koch

