Protokoll fört vid förbundsmöte i VBF den 29 april
2020 i Mölndals klubbhus.
Närvarande i dessa Corona tider:
Sven Hägg, ordf.
Benny Lyckevall, sekr.
Michael Leuschner, kassör.
Christer Andersson, vice sekr.
Claes Eliasson, Västra.
1. Mötets öppnande:
Ordf. Sven Hägg hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.
2. Den föreslagna dagordningen godkändes
3. Protokollet från det senaste förbundsmötet godkändes och
lades till handlingarna.
4. Klubbyte in o utträde:
Inga byten eller in o utträde hade inkommit
5. Ekonomi:
Mötet bestämde att flygavgiften skulle vara oförändrad
Således 1600 kr för 2020. Senast inbetalt till den 14 maj.
Michael talade vidare om att förbundet har 400 tauris ringar
Till ett pris av 17 kr styck, Michael sa också att ekonomin
är fortsatt god i VBF.
6. Mästerskap för 2020:
Förbundsmötet bestämde att vi skulle ha poäng även på
Amsterdam, och det blir 30% regeln som skall gälla på alla
tävlingarna.
7. Flygledare bestämdes att Benny, Michael, Tennse och Sven
skulle hålla i detta.
8. Namn på 2 st. Televakter från varje klubb.
Klubb 1: Sven o Asse Klubb 5: Daniel o Amir Klubb 7 Michael o
Hans.
9. Data:
Sven-Erik Jonasson var med per telefon och förklarade för
mötet det senaste från Danmark o Tauris, tillhelgen skall

Ulf Jönsson o Michael Leuschner sätta sig ner och utvärdera alla
program o provköra allt, sedan kommer alla klubbarnas
datakörare att bli kallade till Mölndals klubbhus för att lära sig
allt nytt. Sven-Erik passade även på, att tacka Ulf Jönsson för all
hjälp med Tauris.
10 Rapporter:
VBF-mötet beslutade att ge styrelsen ansvar för tävlingar och
Mästerskap i dessa Corona tider.
Det finns nu VBF t-shirts att köpa för 100kr styck som Michael
Tillhandahåller.
Arrendena i Göteborg kommer att kosta 750 kr 2021
2 journalister vill göra ett reportage i GP (2 dagar) Christer o
Michael håller i detta.
Styrelsen beslöt att tillfråga SBF, att få ta del av deras policy
gällande insättning av duvor till tävlingar och i så fall få
publicera den på hemsidan. Pga. Den rådande situationen med
Corona sjukan.
Släpkärran är servad o besiktigad inför 2020.
11 Övriga frågor:
Dispens vid klocköppning 2020 går att se på hemsidan.
12 Avslutning:
Då inget mer fanns att behandla förklarade ordf. Sven Hägg
mötet avslutat.
Benny Lyckevall sekr.

