Styrelseprotokoll Schillerstövarförenigen, telefonmöte 2016-05-01
Närvarande:Thommy Sundell Cristian Eggiman Jonas Hermansson Ragnar Eriksson ,Karl –
Erik Lindberg Wendel Martinsson adj. Joakim Martinsson.
1: Fastställande av dagordning: godkändes
2: Val av justeringsman : Cristian Eggiman
3: konstituering av Styrelsen : Ordförande Thommy Sundell,Sekreterare,vice ordförande
Ragnar Eriksson , kassör Cristian Eggiman ,jaktprovsansvarig Hare Bernt Bondesson
jaktprovsansvarig Räv Jonas Hermansson även Materialansvarig adjung, Joakim Martinsson
ansv, Facebook / hemsida
4:Beslut om styrelsens AU: Ordförande, Kassör och Sekreterare.
5:Beslut om vilka som tecknar föreningens firma, var och en för sig ,och till vilket högsta
belopp: Kassör och ordförande högsta belopp lika som tidigare 15 000:Kostnadsersättningen fördelas av AU.
6: Förberedelse för Stövar fullmäktige: Ragnar Eriksson valdes på årsmötet som ombud med
Cristian Eggiman som ersättare, frågan om utställning före jaktprov blev ej behandlad på
årsmötet därför beslöt styrelsen att föreningen lägger ner sin röst i den frågan
7: Övriga frågor: 7 a: Hemsidans Uppdatering : Thommy kontaktar Peter Ask om han vill göra
det och meddelar styrelsen, via SMS/mejl. Resultat på jaktprov ska redovisas på hemsidan
enligt distrikt: 1: Thommy +Tiklistan 2:Magnus L 3: Karl-Erik och Ragnar 4: Bernt Bondesson
och Patrik I. 5:Wendel och Joakim. Resultatbokens jaktprov hare 2016 redovisas av Ragnar,
Räv av Thommy
7:b Mötet beslutade att föreningen ska ha Svish som betalnings hjälpmedel som kostar ca:
500:- per år. kläder och mössor beställes av Jonas/material ansv. Vid behov.
7:c Styrelsen föreslår att vi behåller en väntelista på ett år för att konstatera hälsoläget.
7:d Förslag till Ras: HD frågan , med flera i kullen HD röntgade går man på index annars
enstaka bedöms individuellt.
7:e Mässor: Tullgarn har vi ingen monter pga. kort tid mellan årsmöte och mässan, ev.
medverkan på mässa i Stockholm i december.
7:f : Styrelsen beslutade att skicka protokoll från våra möten till alla i styrelsen.
8: Nästa möte: 13-6-2016 kl 19:00 som telefonmöte.
Mötets avslutande: Thommy avslutar mötet.

Ordförande : Thommy Sundell

Justeras: Cristian Eggiman

