Protokoll fört vid
ÅRSMÖTE I SKÅNE-BLEKINGE STÖVARKLUBB
2018-03-22

1. Mötets öppnande
• Ordf. Peter Hermansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av mötesordförande
• Till Ordf. för mötet valdes Peter Hermansson.
3. Val av mötessekreterare
• Till Sekr. för mötet valdes Peter Bohlin
4. Val av 2 st. justeringsmän tillika rösträknare
• Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes
Gerhard Ottosson och Kennert Nilsson
5. Godkännande av dagordning
• Dagordningen godkändes
6. fastställande av röstlängd
• Beslutades att göra vid behov
7. Årsmötets behöriga utlysande
• 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. Beslut om Telefonersättningar
• Beslutades om ersättningar enligt följande:
o Ordf.: 1500 kr.
o Sekr.: 1500 kr.
o Kassör: 1500 kr.
o IT-ansvarig: 2000 kr.
o Jaktansvarig: 1500 kr.
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o Utställningsansvarig: 1500 kr.
11. Val
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Till V Ordförande för en tid av 2 vår valdes Bengt-Åke Strand
Till styrelseledamot för en tid av 2 år valdes Sven Berntsson
Till styrelseledamot för en tid av 2 år valdes Börje Levin
Till styrelseledamot/kassör för en tid av 2 år valdes Gunnel Strand
Till suppleant för en tid av 2 år valdes Lars Claesson
Till suppleant för en tid av 1 år valdes Peter svensson
Till revisorer för en tid av 1 år valdes Örjan Olofsson och Bertil Nilsson.
Till revisorssuppleant för en tid av 1 år valdes Claes-Fredrik Sehlin
Till IT-ansvarig 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 Bengt-Åke Strand och Peter
Hermansson.
• Till valberedning för en tid av 1 år valdes Erling Nilsson
(sammankallande), Örjan Olofsson och Hans Svensson.
12. Behandling av inkomna motioner
• 14 st. motioner är inkomna till Svenska Stövarklubben
• Motion 3 Gällande ekonomiskt bidrag till arrangerande av DM tävlingar ,
väg mot SM. Svenska Stövarklubbens styrelse bifaller motionen.
Årsmötet yrka på Bifaller motionen.
Övriga motioner yrkar Svenska Stövarklubbens styrelse. avslag på
13. Övriga ärenden
• Beslutades att ett nytt EKL/ÖKL jaktprov kommer att genomföras
Snapphaneräven blir namnet på provet och kommer att genomföras
2019-02-16-17.
Styrelsen har diskuterat vikten av vilket alternativ som är det bästa för att
vara säker på att våra medlemmar får ta del av viktig information i god
tid. Styrelsens förslag är att annonsera i tidningen Stövaren
Årsmötet Godkände förslaget.
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Vår traditionella Dressyr o lydnadskurs startar lite tidigare i år på
Havsgårdens hundpensionat hos Per-Åke Svensson
4/4 – 10/4 – 17/4 – 23/4 – 9/5 – 15/5 kl. 18.00 se info. hemsida o FB
Medlemsdagen kommer att hållas 2018-08-04
mer info om plats o tid kommer i tidningen Stövaren o hemsida.
Klubbmästerskapet i Lerduve skytte kommer att genomföras 2018-08-11
På Ihre BTK skjutbana kl. 10.00
Årsagendan för jaktprov och utställningar tillika avgifter
Presenterades till samtliga mötesdeltagare på dokument

14. Avslutning
• Ordf. Peter Hermansson tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet:
________________
Peter Bohlin
Justeras:
_______________________
Peter Hermansson, Ordf.
_______________
Gerhard Ottosson

_______________
Kennert Nilsson

