Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening
Den 11 marts 2011 hos Michael.
Deltagere: Erik V. Stokbro, Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor
Nielsen, Michael Ramlau, Rune Rübner-Petersen, Tom Gerral Nielsen.
Fraværende: Ingen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
4. Økonomi og medlemstal.
5. Forretningsorden.
6. Sommerarrangement.
7. Schweisshunden.
8. Formidlerkorpset.
9. Handlingsplan: Opgaver og ansvarsfordeling.
10.Skype videomøder.
11.Eventuelt.
12.Næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
Referatet er godkendt af dirigenten, og den nye bestyrelse.
4. Økonomi og medlemstal.
Der er endnu ikke sket en overdragelse til den nye kasserer. Der er en del
papirer, som skal underskrives. Når det er på plads, henter Michael og
Finn udstyret og lageret.
5. Forretningsorden.
Finn laver forslag til ændringer. Forretningsorden skal underskrives af
alle hver gang der kommer nye folk i bestyrelsen.

6. Sommerarrangement.
Finn har bestilt en spejderlejer, og Jens Erik Bro har været behjælpelig
med tilladelse i Klosterheden. Finn er tovholder fra bestyrelsen. Det
praktiske klares med en flok hjælpere fra lokalområdet. Det overordnede
tema vil være sporsikkerhed. Der vil blive lagt vægt på, at der skal være
noget for både nye og erfarne hundeførere.
7. Schweisshunden.
Det er som det plejer, Finn har endnu kun stof til en halv bog, men er
fortrøstningsfuld. Finn laver et nødråb på hjemmesiden.
8. Formidlerkorpset.
Bestyrelsen har kigget på landkortet, og i visse områder af landet er der
langt mellem formidlerne. Foreningen har fået henvendelse fra nogle,
som gerne vil være behjælpelig. Der bliver lavet et opslag på
hjemmesiden, så alle interesserede har muligheden for at melde sig.
9. Handlingsplan: Opgaver og ansvarsfordeling.
Handlingsplanen blev gennemgået, der blev fortaget flere ændringer af
ansvarsfordelingen.
10. Skype videomøder.
Finn og Michael har afprøvet det. Jørgen opkobler snarest, så vi kan
forsøge med flere deltagere. Alle i bestyrelsen skal anskaffe kamera og
head set, Michael køber Skype video.
11. Eventuelt.
Erik kontakter Jørgen Jensen vedr. gentagelse af 1000m prøven.
12. Næste møde.
Den 4. maj 2011 hos OS SELV. Første bestyrelses-videomøde i Dansk
Schweisshundeforeningen historie.

Jørgen Olsen.
Den 18. marts 2011.

