Protokoll Styrelsemöte 19/2
Närvarande: Adnan Zuberovic, Börje Nilsson, Peter Björk, Nils-Folke Färm
Yvonne Staf, Jerry Lindbäck, Ravi Dissanayake

1. Ordförande Adnan hälsade oss välkomna.
2. Konstituerande av styrelsen
Adnan Zuberovic: Ordförande, Kontakt för kontrollkommittén
Peter Björk: Kassör
Yvonne Staf: Sekreterare, Priser, Sekreta utskottet
Börje Nilsson: Vice Ordförande, Priser, Sekreta utskottet
Nils-Folke Färm: Data och Tidning
Jerry Lindbäck: Vice sekreterare
Ravi Dissanayake: Data

Kontrollhandlingar skickas till någon av de som blev utsedda av årsmötet
till kontrollkommitté. Kontrollhandlingarna ska skickas till den som är
närmast Lasse Löfgren, Ulf Mårtensson eller Lars-Åke Nilsson.

3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkändes
5. Till justerare valdes Adnan och Jerry

6. Ekonomisk redovisning
Ökning av priset för Nationalerna 6+1 till 700:Endast ungar 200:Guldringen, Laxå och Duvberg insats 100:- + 100:- från förbundet
Jubileumstävling är 2 tävlingar Sundsvall och Bremen, poäng på 2 duvor
Auktionen gick bra en vinst på ca 15000:Prispengar är utskickade

7. Nationalerna.
Eddie kör som vanligt
Ungdjursnationalen förr norrklubbarna går från Duvberg
Gäller även Sävsjö.
Vi söker tillstånd från Tyskland på södertävlingarna
Sista anmälningsdag till Nationalerna 15/4 betalas senast 15/5
Antal duvor behöver inte anmälas. Man kan ta det i klubben
och anmäla hur många burar man behöver.
Ändring av tiderna för hämtrundan, samt burfördelning till klubbarna.
Ansvariga Börje och Jerry.

8. SBU
Uttagning av SBU. Alla vinnare av national även ungdjur
etta på norr och söder därefter från SM-listan, till 28 uttagna
+2 SBF medlemmar från Göteborg/Mölndal
Inlämning: Göteborg-Helsingborg-Malmö
27/4 tillsammans med VM duvorna
Anmälan görs till Yvonne om man inte anmäler är man inte med.
Senast den 15/3

9. VM-Mira
Allt klart.
Uttagningen blev något annorlunda mot SBU. 5 norr 5 söder
sen vidare på SM-listan
de två första återbud till SBF medlemmar i Göteborg/Mölndal

10. Ny Förening
Ruda Rottne klubb 16
Inträde beviljas efter att klubben genomfört utbildning på data och
tävlingssystem samt att alla i klubben är medlemmar och fullständig
ringlista skickas in. Information till klubben Peter och Yvonne

11. VBF
Vi fortsätter att ha goda kontakter med Göteborg
Det kommer en auktion i göteborg vi ska försöka vara närvarande.

12. PR-SBF
Fana och uppsläpp på Skansen, under förutsättning att vi erhåller
Svenska fanan.
Även uppsläpp på olika orter. Ystad, Kristianstad, Malmö och fler om
någon medlem vill hålla i det. Kontakta tidningar på de orter vi har
uppsläpp.

13. Nästa Tidning
Kommer att vara ringlistan. Vi försöker få ihop 4 nummer 2017

14. Övriga frågor
*Gällande burnummer i Tauris. Ingen programvara då de inte använder det
i Danmark. Man får skriva på anmälningslistan på samma vis som görs i
unikon. Problemet med landskoder man kan använda DK så fungerar det
syns ej på utskriften.

* Vi slopar den gamla loggan och använder endast den nya i fortsättningen.

* Vi svarar Manfred Koch på hans förfrågan. Yvonne svarar

* Adnan tar kontakt med jordbruksverket om ev. dispens för våra duvor.

* Tävlingsplanerna måste vara Nils-Folke tillhanda senast den 15/3

* Firmatecknare blir Börje och Peter

15. Nästa möte.
Adnan återkommer med datum, plats blir i Malmö.

16. Mötet avslutades.

Sekreterare: Yvonne Staf

Justerare: Adnan Zuberovic

Justerare: Jerry Lindbäck

