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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 4 april 2007 klockan 18:00 i Broby.
Närvarande: Ordf, Marcus Nilsson, V.Ordf Krister Bertilsson, Kenneth Antonsson,
Stig Nygren, Alf Jönsson, Inge Andersson, Ulf Oskarsson, Gert Bertrahm, Bertil
Martinsson samt suppleanten Bo Kjellgren.
Frånvarande: Krister Bertilsson, Bertil Martinsson samt suppleanten Lars-Gunnar
Nilsson.
§ 1/ Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2/ Val av justeringsmän
Valdes Bo Kjellgren och Inge Anderson till att justera dagens protokoll.
§ 3/ Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4/ Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll fanns inte tillgängligt varför detta hänsköts till
nästkommande möte.
§ 5/ Organisation och struktur
Fastställdes organisation med ansvarsområde enligt bilaga 1.
Fastställdes kalendarium för 2007/2008 enligt bilaga 2.
Beslutades att dessa dokument skall läggas ut på klubbens hemsida.
§ 6/ Ekonomi
Informerade kassören om det ekonomiska läget. Likviditeten är god. Kontoutdrag
biläggs protokollet som bilaga 3.
§ 7/ Jaktprov
Beslutades att jaktprovsansvarig medverkar vid regelkonferens anordnad av
Svenska Stk i Upplands Väsby den 12-13/5. Ordf. ombesörjer så att anmälan
sker till Sv. Stk.
§ 8/ Utställning
Informerade ordf. om utställningen i Tydinge den 29 april. Gerhard Ottosson har
koll på anmälningar, domare och katalog. Alf Jönsson ansvarar för att diplomen
skrivs samt att det finns rosetter och priser till vinnande hundar.
____ ____

2 (3)

Beslutades att Ulf Oskarsson ansvarar för att någon representant från klubben
medverkar vid det gemensamma mötet mellan Dreverklubben, Beagleklubben
och Stövarklubben som sker årligen i samband med utställningen.
§ 9/ Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera
§ 10/ Medlemsansvarig
Inget att rapportera
§ 11/ Inkomna skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit
§ 12/ Rapporter
Inget fanns att rapportera
§ 13/ Övrigt
Informerade ordf. om att klubben fått inbjudan från Sydsvenska Stk till
jubileumsfest lördagen den 21 april. Då detta kolliderar med klubbens egen
årsfest fick ordf. uppdraget att kontakta Sydsvenska och förklara läget. Ordf.
fick också i uppdrag att ordna med inköp av tenntallrik med gravyr ”Sydsvenska
Stövarklubben, 1957 – 2007, vilken skall överlämnas till klubben som
uppvaktning.
Informerade ordf. om att klubbens styrelsemedlemmar med respektive fått
inbjudan till Dreverklubbens årsfest i Hörja Bygdegård den 14pril. Sista dag för
anmälan är torsdag 5 april.
Informerade ordf. om erbjudande till klubbens medlemmar att tillsammans med
Bertil Näther resa till Norrland i slutet av september för 1 veckas harjakt med
egna hundar. Beslutades att informera om detta på klubbens hemsida samt i
nästkommande ordförandebrev.
Informerade ordf. om att Gerhard Ottosson har tilldelats silverplaketten av Sv.
Stk. styrelse. Denna utmärkelse kommer att delas ut på årsfesten.
Fick Ulf Oskarsson i uppdrag att köpa blommor och ta kontakt med Sam
Görnebrand för att överlämna dessa tillsammans med en önskan om ett snabbt
tillfrisknande.
Överlämnade ordf. ett antal presumtiva priser i form av tennsaker samt väska
och ryggsäck som skänkts av LF. Alf Jönsson fick i uppdrag att till nästa
styrelsemöte gå igenom dessa samt komma med förslag på hur dessa skall
användas.

____ ____
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Tog ordf. upp frågan om ny logotype på nytt. Beslutade styrelsen att byta
logotype. Bilaga 4.

Vid protokollet:

____________________
Kenneth Antonsson
Justeras:
____________________
Inge Andersson

____________________
Bo Kjellgren

____ ____

