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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 7 juni 2007 klockan 18:30 i Lörby.
Närvarande: Ordf, Marcus Nilsson, Kenneth Antonsson, Stig Nygren, Alf Jönsson,
Gert Bertrahm samt suppleanten Bo Kjellgren.
Frånvarande: Krister Bertilsson, Bertil Martinsson, Inge Andersson, Ulf Oskarsson
samt suppleanten Lars-Gunnar Nilsson.
§ 14/ Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 15/ Val av justeringsmän
Valdes Stig Nygren och Gert Bertrahm till att justera dagens protokoll.
§ 16/ Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 17/ Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 18/ Organisation och struktur
Uppdaterades organisation med ansvarsområde enligt bilaga 1.
Uppdaterades kalendarium för 2007/2008 enligt bilaga 2.
Beslutades att dessa dokument skall läggas ut på klubbens hemsida.
Kalendariumet gäller som kallelse för styrelsen, separat kallelse skickas
ej ut.
§ 19/ Ekonomi
Informerade ordf. om det ekonomiska läget. Likviditeten är god.
Kontoutdrag biläggs protokollet som bilaga 3.
§ 20/ Jaktprov
Stig Nygren börjar jobba med marker och domare till klubbmästerskapet sista
helgen i september. Behovet av provmarker bedöms till 6 st.
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§ 21/ Utställning
Informerade Alf Jönsson om utställningen i Tydinge den 29 april. Antalet
deltagande hundar uppgick till 20, vilket får anses som en besvikelse.
En hund var chipmärkt. Eftersom det fortfarande inte är ett absolut krav att
arrangerade klubb skall ha läsare beslutade styrelsen avvakta med inköp.
Informerade sekr. om aktuellt läge inför utställningen i Olofström. För
närvarande är det problem med ringsekr., framförallt med anledning av att det
är utställning i SKK regi Ronneby samma helg.
Föreslog Alf Jönsson att klubben skall köpa rosetter som pris istället för div.
tennpokaler. Styrelsen gav Alf i uppdrag att köpa in i lämpligt antal och format.
Tog sekr. upp frågan kring samverkan med SKK beträffande utställning på
sensommarutställning. Beslutade styrelsen att avvakta med denna förändring.
§ 22/ Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera
§ 23/ Medlemsansvarig
Inget att rapportera
§ 24/ Inkomna skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit
§ 25/ Rapporter
Sekr. rapporterade att Stövaren nr.3 skall delas ut till samtliga stövarägare i
landet, ej bara medlemmar i Sv. Stk. Detta innebär 3´ till 4´ extra exemplar.
Önskemål från redaktören finns om ytterligare material.
Rapporterade sekr. om stora problem med att få igång klubbdata.
I senaste utskicket över medlemmar som inte bet. medlemsavg var det endast
från vår klubb.
§ 26/ Övrigt
Rapporterade sekr. tillika regelansvarig informerade om regelträffen i
Stockholm i mitten av maj. Den 4 sept. kommer genomgång av nyheter och
förändringar att ske med klubbens domare och övriga intresserade. Platsen
bestämdes till Lönsboda alternativt Olofström. Kenneth fick uppdraget att
bestämma plats och lokal. Beslutades att skicka ut separat inbjudan i mitten
augusti.
”Årets jakthund”, beslutade styrelsen att låta införa regler på hemsidan samt i
nästa ordförandebrev.
____ ____
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Vid protokollet:

____________________
Kenneth Antonsson
Justeras:
____________________
Stig Nygren

____________________
Gert Bertrahm

____ ____

