Protokoll fört vid
ÅRSMÖTE I SKÅNE-BLEKINGE STÖVARKLUBB
2014-03-19

1. Mötets öppnande
 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 Gerhard
Ottosson och Erling Nilsson.
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.
Önskemål framfördes om att fortsättningsvis även föregående års
räkenskaper ska införas i bokslutsredovisningen. Klubbens lager av
hundfoder ska fortsättningsvis inventeras per den 31 december vart år
och redovisas i årsbokslutet.
9. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
10. Fastställande av medlemsavgift för år 2014
 Styrelsen informerade årsmötet om de nya regler som gäller för samtliga
lokalklubbar inom Svenska stövarklubben. Gällande avgift för ordinarie
medlem är 395 kr varav 100 kr tillfaller lokalklubben.
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11. Beslut om Telefonersättningar
 Beslutades om förändrade ersättningar enligt följande:
o Ordf: 1500 kr.
o Sekr: 1500 kr.
o Kassör: 1500 kr.
o IT-ansvarig: 2000 kr.
o Jaktansvarig: 1500 kr.
o Utställningsansvarig: 500 kr.
12. Val
 Till styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes Gunnel Strand, Börje
Levin, Sven Berntsson och Bengt-Åke Strand.
 Till suppleant för en tid av 2 år valdes Lars Claesson.
 Till suppleant för en tid av 1 år valdes Peter Bohlin.
 Till revisorer för en tid av 1 år valdes Örjan Olofsson och Bertil Nilsson.
 Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Ola Björnsson.
 Till IT-anvarig för en tid av 1 år valdes Christer Morell-Persson.
 Till klubbmästare för en tid av 1 år valdes Krister Bertilsson.
 Till PR-ansvariga för en tid av 1 år valdes Malte Bengtsson och BengtÅke Strand.
 Till valberedning för en tid av 1 år valdes Erling Nilsson
(sammankallande), Örjan Olofsson och Hans Svensson.
13. Val av klubbens delegat vid Stövarfullmäktige 2014
 Beslutades att Krister Bertilsson och Börje Levin representerar klubben
vid Stövarfullmäktige i Vrigstad den 29-31 maj 2014. Bengt-Åke Strand
är reservdeltagare.
14. Information och ställningstagande kring ny ras Svensk stövare
 Sven Berntsson informerade årsmötet om det förslag som Svenska
stövarklubben tagit fram och delgivit lokal- och rasklubbar ang. ett
eventuellt införande av en ny generell stövarras Svensk stövare. Efter
Svens anförande hölls en öppen diskussion i ärendet varpå en omröstning
hölls. Resultatet av omröstningen blev att klubben beslutar sig ta
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ställningstagande emot det förslag som presenterats av Svenska
stövarklubben kring införande av rasen Svensk stövare.
15. Övriga ärenden
 Fråga uppkom om huruvida provmarkerna som ska användas vid årets
DM-tävling är fastslagna. Börje Levin besvarade frågan med att så ännu
icke är fallet, men att arbetet med detta pågår.
 Sven Berntsson redogjorde för att det finns gott intresse från BräkneHoby Lantbruksskola för ungdomsjakt med stövare. Förslag uppkom om
att även informera skolan om klubbens utställningstillfälle i Tydinge den
27 april.
 En kort diskussion kring berättigande av uppdelning av Stövar-SM i ett
mästerskap för endast hare och ett mästerskap för endast räv hölls.
Beslutades avvakta inkommande motioner inför Stövarfullmäktige.
 Christer Morell-Persson meddelade att klubben nu även har en egen
Face-book sida. Länk till Face-book sidan kommer finnas på klubbens
ordinarie hemsida.
16. Väckes förslag som ej är upptagna på dagordning
 Inga förslag förelåg.
16. Avslutning
 Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
________________
Claes-Fredrik Cehlin
Justeras:
_______________________
Krister Bertilsson, Ordf.
_______________
Gerhard Ottosson

_______________
Erling Nilsson

