Styrelsemöte	
  på	
  Backagården	
  den	
  
27/8-‐16	
  
Närvarande: Manfred Koch, Viggo Elofsson, Peter Björk, Nils-Folke Färm
Yvonne Staf, Börje Nilsson, Joakim Wahlund
Inbjudna: Lasse Löfgren och Jerry Lindbäck
1. Mötet öppnades av Manfred
2. Dagordningen godkänndes
3. Föregående protokoll godkänndes
4. Till justerare utsågs Manfred Koch och Peter Björk
5. Protest från klubb 80 Nyköpings BK angående Nationalflygningen från Berlin
Vid Nationalflygningen från Berlin 3/7-16 inträffade ett missöde orsakad av
olyckliga omständigheter. 5 honor blev inte upptäckta och således inte
släppta. Duvorna är hemmahörande i Nyköpings BK
Förbundets styrelse beklagar det inträffade.
Nyköpings BK har den 11/7 skriftligen protesterat och krävt att tävlingen
stryks och inte ingår i svenska mästerskapet.
Styrelsen har diskuterat ärendet på sitt sammanträde den 27/8-16
Styrelsen beslutade att avslå Nyköping BK’s begäran.
Motivering: Vid nationalflygningen Berlin deltog 385 duvor från 36 slag.
5 duvor blev inte släppta. Detta ringa antal i förhållande motiverar inte att alla
andras resultat stryks.
6. Överklagan från klubb 10 Örebros BK angående National Hudiksvall.
Dino Dedics resultat kan inte godtas då det inte finns gällande
kontrollhandlingar att jämföra med. Dino Dedic har nu till den 12/9-16
på sig för att inkomma med kontrollhandlingarna till förbundskontrollanten
Viggo Elofsson, annars går diskningen igenom.
Övriga medlemmar får en varning för att inte ha påskrivna kontrollhandlingar
Utöver detta får hela klubben en varning. Enligt våra stadgar ska alla
kontrollhandlingar förvaras i 3år. Se tävlingsbestämmelser kap.11 avsnitt 2.

7. Utvärdering Nationalflygningar
Överlag har Nationalflygningarna gått bra. Bra chaufför och bra logistik
Vi har genomfört 6 Nationaler med gamla duvor och 1 National med
ungarna.
Det har varit en del eftersläpningar med betalningen. Förbundet får skjuta
till ca 5-10 tusen, vilket är budgeterat för.
Efter en del prat om tillstånd att släppa duvor i Tyskland
Det finns en EU-regel som säger att inom EU får man transportera duvor
till annat EU land och släppa duvorna där. Denna regel gäller endast
brevduvor. Men visst kan man meddela Tyska förbundet om när vi tänkt
släppa duvor i Tyskland.
8. Utvärdering resultatredovisning.
Man måste anmäla även ungdjurstävlingen innan säsongen så de kommer
med i kar-filen. Det blir rörigt för data-ansvarig att göra nya filer mitt i
säsongen.
Det Norska programmet är enkelt och lättskött.
om vi ska gå över till detta måste vi ha en egen server kostar ca 5000:Dataansvarig Nils-Folke Färm tar kontakt med det Norska förbundet
och tar reda på kostnaden för programmet.
Detta program kommer även i fortsättningen att köras parallellt med
det Danska programmet, de gör så i Norge. Däremot så kommer man
inte att behöva skicka filer till Danmark.
Vi måste också komma tillrätta med redovisningen i de klubbar som
inte klarar detta, det är inte ok att behöva knappa in resultat när det
går att göra en överföring.
Vi får ta upp detta på repmötet.
SBU kommer nästa vecka, resultaten är slutgiltiga, protest måste
inkomma inom 14 dagar.
9. Tauris
Vi försöker få till en förhandling med ansvariga när vi är i Kassel.

10. Planering för vårt 100-års jubileum
Minnes-skrift en del material redan inne, en del intervjuer kvar att
genomföra.
Några har inkommit med långa berättelser som inte kommer att få plats
dessa kommer att kortas ner, men de kommer att läggas upp på
hemsidan i sin helhet.
Inbjudan till 100-årsjubilleet kommer att göras av styrelsen
Vi får ha två dagar till jubileumet både lördag 29/1 och söndag 30/1
detta i samband med årsmötet 29/1-17
Under året försöker vi få till en del som kan komma ut till media
Bland annat ansöker vi om en flagga från kungen, den utdelas på
Skansen. På nationaldagen, då vi även försöker få till ett uppsläpp
i samband med andra händelser
Jubileumsflygningen kommer att vara den 22/7-17
mer detaljer senare
Förbundet köper in guldfärgade ringar till ungarna
som ska delas ut till medlemmarna.
Det köps in kepsar och muggar med 100-års loggan
dessa kommer att säljas på årsmötet.
andra idéer som inte är färdiga
Ett medlemskort där
det kan bli dragning på medlemsnummer
PR-släpp Jägersro/Solvalla
Något för damerna?
11. Utökning av förbundets kontrollkommitté
Börje Nilsson kommer att ingå tillsammans med Viggo Elofsson
12. Nästa tidning
ingen datum klar

13. Övrigt
Se över tävlingsbestämmelserna, gamla bestämmelser endast till dem
som fortfarande har klockor/gummiringar
Göra nya som ska gälla för våra dataprogram och elektroniska
system såsom Tauris och Unicon
Det ska vara ok att scanna in sina kontrollhandlingar och skicka med mail
till kontrollen. Originalet måste finnas kvar i klubben, om kontrollanten
vill ha dessa för extra kontroll senare.
På hemsidan tas gästboken bort.
Lägger tillvaratagna duvor synligare så folk som går in och letar,
lätt kan hitta hur man gör för att få kontakt med oss.
14. Mötet avslutades.
sek. Yvonne Staf
Justerare: Manfred Koch
Justerare: Peter Björk

