STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 5/4-2017
MALMÖ
Närvarande: Adnan Zuberovic, Peter Björk, Börje Nilsson, Nils-Folke Färm,
Yvonne Staf, Jerry Lindbäck.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Adnan öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll godkändes med en rättelse inlämning av SBU-ungar
ska vara den 25/4.
Till justerare valdes Adnan och Nils-Folke.
Nationalflygningar-planering
Ansvariga för Nationalflygningarna är Börje Nilsson och Jerry Lindbäck
Det kommer ut ett utskick till alla klubbar.
Gyllene vingen
Gyllene Vingen går från söder 2017. station blir 1/7 Berlin
Silverduvan blir den 17/6 station över 300km.
SBU
MVL-cup/SBU Hämtas av Paul Mc Burnie Mobilnr 004520337285
Datum 25/4-17
Hämtningsplatser är Göteborg: Cirkel K Fabriksgatan 2 kl 9.00
Helsingborg: Cirkel K på Ättekulla ca 11,15
Malmö: Cirkel K Ollebovägen 4 kl 12,00
Ta med Stamtavla, vaccinationsintyg och äganderättskort,
ifylld Tilmeldingsblanket. Utskick till de som ska delta.
SBU tävling för äldre duvor 4 markeringar (sportsduvor).

8.

Landskod
Förbundsstyrelsen beslöt att det är tillåtet att registrera duvor i Tauris med landskod DK
och med tre klubbsiffror. Görs detta så fungerar Tauris programmen optimalt.
Danska duvor registreras med 915. OBS! gäller ej Unikon.

9.

Ny förening
Ruda Rottne klubb 63. Har blivit godkända.

Ny förening
10. Gammelstaden klubb 22 har ansökt om medlemskap i SBF. Vi har godkänt detta
Kommunikation till SBF-medlemmar
11. Alla sekreterare i klubbarna lämna mobilnummer och mailadress till förbundssekreteraren
Nästa tidning
12. Innehåll Ringlista, flygplaner, information om Nationaltransporter.
Övrigt
13. * Gruppen som ska ta hand om våra stadgar och tävlingsbestämmelser har begärt in
protokoll för 10 år tillbaka…? Styrelsen anser att det är onödigt då det är nya
uppdaterade till idag fungerande och lättlästa tävlingsbestämmelser/stadgar
som efterfrågas. De gamla kan vara ändrade både två och tre gånger under de åren.
•

Budgeten kommer att vara mer svajig detta år på grund av att det är ett
jubileumsår.

•

Det är inte säkert att vi kan vara på Backagården nästa år, ny föreståndare
Vi får kolla upp detta och även kolla med andra ställen.

•

Styrelsen försöka få till någon form av utbildning för medlemmarna till hösten
Stadgar, tävlingsbestämmelser, föreningsstadgar, data, m.m.

14. Nästa möte 22 maj i Ystad.
15. Mötet avslutades.
Förbundssekreterare: Yvonne Staf
Justerare: Adnan Zuberovic

Justerare: Nils-Folke Färm

