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Plats: Jotun, Västra Frölunda
Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje,
Renée Selander, Titti Karlström, Helena Eliasson, Jaana Kapuli, Jan-Inge Glenberg.

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg av Övriga frågor a) bordlagd fråga utbildning b)
adjungering c) länk
3. Val av justeringsman.
Renée utsågs till att justera protokollet.
4. Styrelsens konstitution.
Styrelsen konstituerar sig som följer:
Ordförande, WT-ansvarig

Marianne Johansson

Vice ordförande, web-ansvarig

Christer Fröje

Sekreterare

Lena Frisell

Kassör

Barbro Fridström

Utbildningsansvarig

Titti Karlström

Jaktansvarig

Helena Eliasson

Ledamot

Renée Selander

Suppleant, bitr. jaktansv.

Jaana Kapuli

Suppleant

Jan-Inge Glenberg

5. Firmatecknare (Beslut om omedelbar justering av denna paragraf).
Styrelsen beslutade att ordförande Marianne Johansson och kassör Barbro Fridström
tecknar firmans konto var för sig.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
6. Studiefrämjandet.
Vi fortsätter att skicka med reseräkningar från kurserna. I övrigt försöker vi skicka in
så mycket kvitton som möjligt.
7. Lägesrapport för våra aktiviteter.
Det är redan väldigt många anmälda till inofficiella jaktprovet, Sjösvängen och WTcup i Säve.
8. Sjösvängen, domare, domargåvor, priser.
Beslutades att Marianne köper priser till Sjösvängen av Sanna (Rep och Lera).
Barbro dömer Sjösvängen.
9. Avgifter för inoff. jaktprovet, priser samt funktionärsersättning.
Pris dummies 200:- , vilt 250:-.
Beslutades att domare, provledare och kommissarie får reseersättning.
Reseersättning utgår även vid hämtning av vilt.
Barbro ordnar 4 frigolitlådor att ha vilt i för provet.
Lena har rosetter och lite priser i lager. Övriga priser Barbro?
10. WT-cup, domare, priser, funktionärsersättning.
Barbro ordnar nummerlappar. Marianne köper glas samt kollar hur mycket
ammunition vi har i laget.
Domare får presentkort på 200:- + en flaska vin
Funktionärer får välja mellan dummy eller vinflaska.
Marianne hör med Åse Gustavsson om hon kan sy dummies till oss.
Ej Agria-annons i katalogen men Husdjurshälsan skall med.
Barbro ordnar priser från Husdjurshälsan.

11. Stättared
Markerna bokade för WT 5-6 oktober. Utbildningsdagen/upplägg av tävlingen bör
ske i augusti. Eftersom vi då bara skall hyra fältköket en dag så behövs inte så lång
framförhållning på den bokningen.
12. Övriga frågor.
a) Bordlagd fråga utbildning – Titti arbetar vidare på lämplig modell för
poängsystem för deltagande på vår årliga utbildning.
b) Adjungering – Styrelsen beslutar att adjungera Ingegärd Noaksson som allt-iallo för att avlasta Marianne vid inköp etc. Styrelsen beslutar även att
adjungera Lena Andreasson som representant för spaniels.
c) Länk – Föreslås att vi lägger en länk på hemsidan till vår FB-sida. Christer
ordnar detta.
d) Västras aktiviteter - Bestämdes att Västra kan lägga ut sina aktiviteter på vår
hemsida också
13. Nästa möte.
Bestämdes till den 29 april kl. 18.00 på Husdjurshälsan.

…………………………………

…………………………………..

Marianne Johansson, ordförande

Lena Frisell, sekreterare

……………………………………….
Renée Selander, justerare

