STYRELSEMÖTE 2016-10-09
Kristianstad
_____________________________________________
Närvarande: Manfred Koch, Peter Björk, Nils-Folke Färm, Yvonne Staf
Joakim Wahlund, Börje Nilsson
1. Mötet öppnades
Börje Nilsson går in som ordinarie för Viggo Elofsson
2. Dagordningen godkänndes
3. Föregående protokoll godkänndes
En ändring på Berlin tävlade 358 duvor från 76 slag
4. Till justerare utsågs Manfred och Joakim
5. Ekonomisk redovisning-kassarapport
Peter gick igenom resultatrapporten
Glädjande är att nu har SBF en stark ekonomi
Budget för 2017 kommer till nästa möte
Angående ersättning för körning på Nationalerna, utgår ingen ersättning inom
Skåne, Blekinge och Halland, då det alltid är nära till något inlämningsställe
Den kostnad som uppkommer får man ta inom klubb eller distrikt.
6. Nationaler
17/6 Hudiksvall
1/7 Berlin
8/7 Sveg
15/7 Hannover
22/7 Sundsvall kommer även att vara jubileumsflygning
29/7 Bremen
26/8 Laxå – ungar
27/8 Malmö – ungar
Ungdjursnationalern gäller även som Jubileumsflygningen Gyllene Ringen
Gyllene ringen är en flygning som gäller med de guldringar som förbundet delar ut till alla
medlemmar. Det kommer att finnas en prislista för Gyllene Ringen utöver den för
Nationalen, samt diplom
Det kommer att finnas möjlighet till en frivillig insats till en kostnad av 100kr
SBF skjuter till 100kr per insats. Det ska finnas två separata prislistor en för
Laxå och en för Malmö.
7. Jubileumskommittén
Rapport från jubileumskommittén
Insamlandet av berättelser från veteraner har lett till 7 berättelser och vi räknar med att
ha en preliminär skrift någon gång i november.

Kepsar och muggar klart. Kommer även att ha med fleecejackor och softshell vindjacka
för beställning men troligen inte beställningsbara förrän till våren. Lägger ut bilder
på hemsidan.
Få till något föredrag på årsmötet
Förhandla ett bra pris på rum och mat så folk stannar över festen
Jubileumstävling för äldre duvor den 22/7
Det är ansökt om fana/flagga att ev. avhämtas på Skansen. (om vi har tur och blir utsedda)
PR-släpp. denna aktivitet kommer att bearbetas under våren och ska vara bestämd senast
den 30/4-2017.
Program för Lördagen
10.00
12.00
13.30
15.00
19.30

Årsmöte och prisutdelning
Lunch
Föredrag
Auktion 30 duvor från Klaus Stieneker
Fest mat-musik-dans

under dagen finns det duvprodukter till salu av foderleverantör
Kommer även att finnas jubileums-kepsar och muggar till försäljning
8. Rep-möte
Preliminärt 20/11 på PeterSvenskolan
att diskutera: Zon-indelning, sektioner, resultatsystem-Norge,
nya tävlingsbestämmelser för elektroniska system som ska vara korta-enkla och
lätta att förstå. Gör inga nya bestämmelser för gamla klockor där får gamla bestämmelser
gälla.
Har någon fler förslag går det bra att skicka dessa till Yvonne
9. Träff med Västsvenska förbundet
Avvaktar för en mer ömsesidig kontakt
10. Tauris
De taurisklockor som blivit inlämnade tar vi med till Kassel och lämnar hos Tauris
Detta gör SBF som en service åt medlemmarna. Alla kostnader får medlemmen stå för
Frågor som inkommit till SBF diskuteras med Tauris på plats i Kassel
11. Nästa möte
Efter repmötet
12. Övrigt
Motioner ska vara inne till den 30/11

Gyllene Vingen vartannat år Söder
Det Norska systemet kommer att bli dyrt för medlemmarna. Man kan betala på 3 år
men ska vi fortsätta med detta så måste vi få ner den kostnaden och betala över fler år
Ny klubb: klubb 08 Cityklubben
Styrelsen har gett klartecken

Sek. Yvonne Staf
Justerare: Manfred Koch
Justerare: Joakim Wahlund

