Protokoll fört vid förbundsmöte i VBF den 17 oktober
2019 i Mölndals klubbhus.
Närvarande: Sven Hägg, ordf.
Benny Lyckevall, sekr.
Michael Leuschner, kassör.
Hans Pettersson, vice ordf.
Christer Andersson, vice sekr.
Stig Andersson. Mölndal BK
Sven Erik Jonasson, Hedersledamot.
Amir Keran, Västra BK
1. Mötets öppnande:
Ordf, Sven Hägg hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
2. Den förslagna dagordningen godkändes
3. Protokollet från senaste förbundsmötet godkändes och lades till
handlingarna.
4. Klubbyte in o utträde:
2st sökte sitt inträde Hamid Samadi Mölndals BK och
Manfred Berg Göteborgs BK. Vilka båda blev invalda.
5. Skrivelser:
Det fanns inga skrivelser denna gång.
6. Data:
Sven Erik och Amir redogjorde från data mötet i Hjörring. Det
hade varit ett mycket trevligt bemötande och hjälpsamma
danskar. Det ser ljust ut inför 2020, återstår en del men det
återkommer data kommittén med, så fort som möjligt.
7. Röstning av bordlagd fråga angående poängfördelningen
medlemmarna gick på styrelsens förslag 41st för och 2st emot
således blev det ej någon ändring av de heliga poängen.
8. De försvunna vaccinationsintygen från Västra BK hade kommit
fram, så nu har VBF alla intygen

9. Vaccinbeställning för 2020:
Alla klubbarna hade med sig sina beställningar.
10.
Ringbeställning för 2020:
Även här hade alla med sig sina beställningar
Sven Erik uppmanade dock att klubbarna fyller i mail adresser
i ringlistan på de medlemmar som har mail, det blir då lättare att
meddela upphittade duvor till ägaren.
11.
Rapporter:
Stig Andersson meddelade att foder var på gång under vecka 45
Lennart Sörensen Malmö, ville att vi skulle ha mötet, angående
våra utlandflygningar, den 9 november i Mölndals klubbhus,
vilket godkändes.
12.
Övriga frågor:
Mötet tackade Michael för att ha rengjort vagnen och ställt den i
vinterförvaring.
13.
Mötets avslutning:
Ordf., Sven Hägg tackade de närvarande för kvällens möte och
förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

__________________________________________________
Benny Lyckevall sekr.

Sven Hägg Ordf.

