Protokoll styrelsemöte i Svenska laikaklubben 20120209 nr, 7.
Närvarande: Magnus Jensen, Stig Enberg, Thomas Dahlquist, Håkan Åberg,
Mattias Mattsson, Henric Henrixon, Mattias Ringström.
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Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötet godkände dagordningen.
Henric Henrixon valdes till justeringsman och Stig Enberg valdes till protokollförare.
Föregående mötesprotokoll ajournerades till nästa styrelsemöte.
Rapporter och beslut avseende:
a/ Ekonomi:
Ordförande informerade att ekonomin i laikaklubben är bra och vi har ett överskott på
8000 kr trots investeringar i mässtält, samt att vi under det gångna året har arrangerat både
klubbmästerskap på älg och vildsvin.
b/ Ak:
Håkan informerade att det har varit många rekommenderade parningar.
Glädjande är också att det är många valpköpare som har ringt och hört sig för om valpar till
Ak.
Styrelsen gav i uppdrag åt Håkan Åberg att kolla upp med Säk, angående vildsvinsprovs
protokollen på jyckedata då det inte fungerar något vidare med uppdateringarna på dessa.
Henric Henrixon fick i uppdrag att kolla med webmaster om det går att lägga till planerade
kullar och födda valpar under fliken valpar till salu så att det blir lättare att hitta för
valpköpare och övriga intresserade.
c/ Laikabladet:
Thomas berättade att bladet beräknas komma ut i mitten av Mars och att det i detta nummer
skickas med ett inbetalningskort för medlemsavgiften.
Dubbel numret av laikabladet 2/3 kommer ut i månadsskifte juni/juli.
d/ Tullgarns mässan:
Ordförande ska försöka hitta någon som är intresserad av att representera klubben på denna
mässa som går av stapeln 25-27/5, det ska även sättas ut en blänkare på hemsida om detta.
e/ Årsmöte:
Ordförande informerade att Lars Larsson även känd som LaikaLars blir ordförande för
årsmötet.
Mötet börjar kl:13:00 den 18/2 i Västra Djursjukhusets lokaler i Högsbo, Göteborg

6. Övriga frågor:
Inkommen motion ang, gällande regler för deltagande i laikaklubbens jaktprovsmästerskap på
älg.
Hund/Tik skall kunna anmälas och antagas på gamla provmeriter, nu gällande intagningsregler gäller
endast provmerit från föregående säsong.
Dock skall provmerit som är tagen föregående säsong alltid gå före oavsett poäng.
I övrigt samma regler som innan.
Motivering: Svårt att få ihop 10 startande ekipage trots att fler och fler går till 1:a pris på jaktprov.

Styrelsen beslutade att tillstyrka motionen.
Ordförande ville att det skulle förtydligas på hemsidan om att det på rasmästerskapet på älg
ska utses två vinnare, en segrare bland hanarna och en segrare bland tikarna.
Allt i enlighet med en bifallen motion på årsstämman 2010.
Mötet var eniga om att hjälpa webmaster med att få dom olika statuterna för
rasmästerskapen, årets storvilt laika, årets tik samt dom vandringspriser som finns
inom klubben ut på hemsidan.

7. Nästa möte:
Årsmötet.
8. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötesordförande
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