Protokoll fört vid
ÅRSMÖTE I SKÅNE-BLEKINGE STÖVARKLUBB
2009-03-26

1. Mötets öppnande
• V Ordf Krister Bertilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
• Dagordningen godkändes.
3. Justering röstlängd
• Beslutades att göra vid behov.
4. Val av ordf
• Till Ordf för mötet valdes Krister Bertilsson.
5. Val av sekr
• Till Sekr för mötet valdes Claes-Fredrik Cehlin.
6. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare
• Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Roland
Svensson och Sam Görnebrand.
7. Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning
• Beslutades att mötet utlysts i laga ordning.
8. Verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse
• Årsmötet fick ta del av nämnda handlingar, samtliga godkändes.
9. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
• Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
10. Fastställande av inkomst- samt utgiftsstatus
• Styrelsen fick årsmötets mandat att hantera denna fråga.
11. Fastställande av medlemsavgift för år 2010
• Beslutades att bibehålla princip om att klubben vid eventuell höjning från
Sv Stk höja medlemsavgiften med motsvarande summa. Klubben ska på så
sätt alltid garanteras 45 kr av den totala medlemsavgiften.
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12. Beslut om Telefonersättningar
• Beslutades om oförändrade ersättningar enligt följande:
o Ordf: 800 kr.
o Sekr: 1500 kr.
o Kassör: 1000 kr.
o IT-ansvarig: 1000 kr.
13. Förslag om förändrat antal styrelseledamöter
• Beslutade årsmötet att styrelsen ska bestå av 7 st ordinarie ledamöter och
2 st suppleanter.
14. Val
• Till ordförande för en tid av 2 år valdes Christer Henningsson.
• Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Claes-Fredrik Cehlin, Ulf
Oskarsson och Alf Jönsson.
• Till suppleant för en tid av 2 år valdes Inge Andersson.
• Till suppleant för en tid av 1 år valdes Börje Levin.
• Till revisorer för en tid av 1 år valdes Örjan Olofsson och Kennert
Nilsson.
• Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Gerhard Ottosson.
• Till IT-anvarig för en tid av 1 år valdes Claes-Fredrik Cehlin.
• Till klubbmästare för en tid av 1 år valdes Krister Bertilsson.
• Till PR-ansvarig för en tid av 1 år valdes Malte Bengtsson.
• Till valberedning för en tid av 1 år valdes Bengt-Åke Strand
(sammankallande), Erling Nilsson, Roland Svensson och Anders
Dicksson.
15. Motioner
• Motioner saknades.
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16. Övriga ärenden
• Utsågs Christer Henningsson till klubbens regelansvarige.
• Betydelsen av återväxt på jaktprovsdomare för att kunna hantera större
jaktprov poängterades.
• Diskuterades olika förslag på hur syrelsen ska skapa engagemang och
intresse för föreningens verksamhet. Bland förslagen kan nämnas:
o Intresserade i allmänhet och ungdomar i synnerhet kan bjudas in
på stövarjakt i klubbens regi, t.ex. genom annonsering i
jakttidningar.
o Kontakt med närliggande skogs-/jaktvårdsskola kan knytas för att
därigenom informera om stövarjakten.
o Klubben kan medverka vid s.k. Tema-dagar på andra skolor.
o Införande av juniormedlemsskap i klubben bör undersökas.
o Hundägare i klubben kan bjuda in sig till nya jaktlag i syfte att
sprida kunskap och intresse för stövarjakten.
o Fler medlemsmöten kan arrangeras, även under tiden utanför
ordinarie jaktsäsong.
o Traditionsenlig årsfest kan hållas.
17. Väckes förslag som ej är upptagna på dagordning
• Förslag saknades.
18. Avslutning
• Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
______________________
Claes-Fredrik Cehlin, Sekr

Justeras:
______________
Roland Svensson

______________
Sam Görnebrand

