STYRELSENINFORMATION
2012-11-28
Ingela har varit i kontakt med Marie på Rehab, Djursjukhuset i Malmö för en träff
för våra medlemmar. De preliminära datumen är 15/10 eller 29/10 kl. 18.30 - ca
21.30. Det kostar 250 kr/deltagare.
Vi har 7 anmälningar till Jaktkursen.
Vi har fått in 1 anmälning till viltspårskursen så det blir ingen kurs under hösten.
Förmodligen kommer det fortsättningsvis att bli en kurs/år och denna kommer att
var under våren.
Vår Höstdag/Prova-på-dag, kommer att var på Järavallen 2 den 14/10 kl. 11-14.
Fika medtages och grillmöjligheter kommer att finnas detta året.
Ken, från Bjuvs BK, ringde till Ingela tisdagen innan utställningen och meddelade
att vi inte fick någon hjälp i köket (fika, lunch etc) vilket de alltid har ställt upp
med tidigare. Vi skulle även hämta nyckeln i Billeberga på morgonen innan
utställningen! Tidigare har den ansvariga från Bjuvs BK kommit och låst upp på
morgonen och detsamma när vi varit klara. Nyckeln blev till slut lämnad på
morgonen efter ett telefonsamtal av Ingela men på eftermiddagen lämnade vi
den dock i Billieberga. Vi har aldrig haft så här tidigare då vi betalar hyran för
både appellplan och kök.
Det kom till vår kännedom att medlem hade gjort ett utlägg på Facebook om att
hon blivit lurad av CSV då hon inte hade blivit anmäld av oss till utställningen.
Tyvärr blev det problem med medlems betalning förra året och hon fick därför en
gratis utställning med betalda omkostnader i år. Enligt henne så skulle hon
automatisk blivit anmäld och inte behöva skicka in någon anmälan. Utlägget
gjorde hon samma dag som utställningen skulle/hade ägt rum. Ingela och Anne
skrev till henne på FB och därmed tog diskussionen slut!
Vi kommer inte att ha någon monter på Hundens Dag - Ribban i Malmö, enl.
föregående mötes protokoll.

Ingela uppmanade Bengt att ta bort information om jakt- och viltspårskurs, lägga
in datum om kursen på Djursjukhuset, info om
Familjedagen på Järavallen samt om fästingmedel som Anne har mailat till
Bengt.
Anne mailade Cockertidningen om dispens redan innan manusstoppet men fick
aldrig något svar. Likadant skedde när underlag för Lokalnytt och även ett
reportage från vår utställning mailades in. När Anne mailade ordförande visade
det sig att vi inte var ensamma om detta. Av någon okänd anledning så hade
den ansvarig lämnat sin post utan att meddela någon. Ordföranden kommer att
ta tag i detta snarast möjligt!
Vardagstrimkurs kommer att hållas i Tollarp på Brukshundklubben den 6/10 kl.
9-16. Det kommer att finnas fika på morgonen för 20 kr, kaffe och kaka finns att
köpa på eftermiddagen. Sex personer har anmält sig hittills. Stugan kostar 300
kr och anmälnings-avgiften är 500 kr/deltagare.
Styrelsen hade uppe till diskussion om avveckling av Vandringspriserna; Zazzas
Minne, Lukas kannan och Kennel Örlidens vandringspris/viltspår. Detta pga
dåligt intresse av de som har vunnit och inte vill ta emot priset och extrajobbet
som det innebär med VP.
Vandringspriset som tillfaller BIS vill vi ha däremot ha kvar! Vi röstade och det
blev ett enhälligt beslut på detta! Anne skriver en motion om detta till Årsmötet.
Ann-Christin Björk har haft kontakt med Anne om kokard till Bästa
Vilspårsmeriterad hund. Vi har aldrig haft kokard till denna och går beslutet
igenom på Årsmötet, så kommer klassen inte att finnas kvar.
Nästa möte blir den 28/11.

