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DEN GÅNGNA TÄVLINGSÄSONGEN
Tyvärr har vi denna säsong blivit av med många duvor.
Orsaker som vi bara kan spekulera i. Trots fint väder har många duvor blivit borta.
Det blev en ganska hetsig diskussion om Berlinflygningen och de duvor som blev kvar i
kabinen i mer än en vecka utan mat och vatten.
Alla är överens om att detta är en beklaglig situation som vi inte vill se fler gånger. Alla måste
hjälpas åt och se till så det inte upprepas.
Missnöjet var stort bland medlemmarna.
Det framkom inga nya förslag på hur man ska göra för att undvika detta i framtiden.
Det togs bara upp de som finns följesedlar..
Trelleborg meddelade att det saknas burar i kabinen, ber klubbarna kolla om det finns burar
någonstans. Ta kontakt med Bo i Trelleborg.
Det framkom att vissa klubbar har problem med att lägga in utländska duvor
i det danska systemet. Nils-Folke trodde att det kanske berodde på att man inte lagt in alla
uppdateringar. Han har försökt rätta detta men inte lyckats.
Om det läggs in utländska duvor på fingerade nummer, bör det finnas ett dokument på dessa
duvor som läggs in på hemsidan.
Windows 10 fungerar inte med det danska systemet
ZON INDELNING
Ny indelning med lång och medeldistans istället för som idag med söder och norr
Vi utser en mästare på lång en på medel i varje zon, och en svensk mästare sammanlagt, även
ess-duvor på alla distanser.
Medlemmarna såg positivt på detta.
När det gäller jubileumsflygningen så anser man att den ska vara på 2 tävlingar en norr och en
söder. För att bli så rättvis som möjligt.
förslag Sundsvall – Bremen. Vi får fatta ett snabbt beslut om detta i styrelsen.
ORGANISATION AV FÖRBUNDET
Slopa distrikt som finns idag då det finns många klubbar utanför distrikten
Lägga i sektioner istället. Det blir ingen större förändring för de distrikt som finns idag
bara ett nytt namn ex distrikt 2 blir sektion 32.
Varje sektion ska ha sin kontrollgrupp. Denna ska också kunna göra oannonserade kontroller
Kontrollen i klubben ska bestå av tre personer.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Nya kortfattade tävlingsbestämmelser som är enkla att förstå, och gäller
för de elektroniska systemen.
För de som fortfarande har gummiringar ska de gamla bestämmelserna fortfarande gälla.
Tillsätta en kommitté som utarbetar dessa.

REDOVISNINGSSYSTEM
Danskt eller Norskt?
Det Danska fungerar bra lite problem när inte filerna kommer i tid
Det Norska enkelt och bra men dyrt kostar 150 000:innehåller vettig statistik, bra kommunikation med programeraren och vi kan
få det på en avbetalningsplan på 3år
Medlemmarna tycker att vi ska ha det Norska systemet men att vi kanske ska vänta ett år
och se hur det fungerar i Norge.
INFORMATION OM 100-ÅRS JUBILEUMET
Jerry informerade om vad som är på gång och vad som är klart
visade upp muggar och kepsar med 100-års loggan
Det kommer att finnas fleecejackor med dragkedja och även västar i softshell
dessa får man beställa, via länk på hemsidan. Dessa kommer att visas på årsmötet
Skriften är på gång och är färdig till årsmötet.
Övrigt är om vi kan få en flagga på Skansen, nationaldagen
Det jobbas vidare med propagandasläpp på flera olika orter på vår 100årsdag den 6/6
och då ska vi bjuda in media. Detta ska bli klart till våren.
ÖVRIGT
Man bör tänka på vad man skriver på facebook och ha ett sportsligt uppträdande.
Ingen nätmobbing. Även forumet på hemsidan används på ett osportsligt vis och
därför kommer den att tas bort.
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