Protokoll fört vid förbundsmöte i VBF den 17 april
2019 i Mölndals klubbhus.
Närvarande: Sven Hägg, ordf.
Benny Lyckevall, sekr.
Michael Leuschner, kassör.
Hans Pettersson, vice ordf.
Christer Andersson, vice sekr.
Stig Andersson
Christer Zackrisson
Slaven Kesic
Amir Keran

Västra

Claes Eliasson Västra
Ace Risteski GBF
Dan Sten

Hedersledamot

Sven-Erik Jonasson Hedersledamot
1. Mötets öppnande:
Ordf. Sven Hägg hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
2. Den föreslagna dagordningen godkändes.
3. Protokollet från senaste förbundsmötet godkändes och lades
till handlingarna.
4. Klubbyte in o utträde:
Inget att behandla.
5. Skrivelser:
29st brevduvekompisar från Skåne, sökte inträde i VBF och det
beviljades med acklamation.
6. Flygplan med undertexter godkändes i befintligt skick.
7. Styrelsens förslag av mästerskap godkändes också.

8. Rapport från datagruppen:
Vi jobbar vidare, väntar på underlag från Bjarne Borresson
9. Försäljning av L:a vagnen:
Michael Leuschner köpte vagnen för den summa VBF begärt
Michael ville också diskutera ett eventuellt vagnkonto för
framtiden, mötet beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen.
10.
Michael Leuschner skall sammanställa ett flygledarprogram för 2019, med telenummer. Klubbkontakter
GBF: Ace o Sven, Västra: Amir o Daniel Och Mölndal: Ulf
och Michael.
Stig Andersson och Amir Keran tog på sig att kolla hur
många duvor det skall vara i korgarna.
11.
Foder: Sista beställningsdag för vårens foder blir fredag
den 26 april. Viktigt, beslutades att klubbarna får hjälpa
till när foderleveransen kommer.
12.
Nyköpings BK fyller 50 år, mötet beslutade att skänka
500 kr att sätta upp som valfritt pris. GBF skänker en pokal
till Nyköping.
13.
Övriga frågor o rapporter:
Mötet beslutade att VBF står för patroner till skrivare till
sekr. Benny Lyckevall.
Den extra beställningen av vaccin till Västra är levererad.
14.
Mötets avslutning:
Ordf. Sven Hägg tackade de närvarande för kvällens möte
och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Benny Lyckevall sekr.

Justerat
Sven Hägg ordf.

