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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 15 augusti 2007 klockan 18:30 hos Bo Kjellgren.
Närvarande: Ordf. Marcus Nilsson, Kenneth Antonsson, Stig Nygren, Alf Jönsson,
Inge Andersson, Ulf Oskarsson samt suppleanten Bo Kjellgren.
Frånvarande: Krister Bertilsson, Bertil Martinsson samt suppleanten Lars-Gunnar
Nilsson.
§ 27/ Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 28/ Val av justeringsmän
Valdes Inge Andersson och Stig Nygren till att justera dagens protokoll.
§ 29/ Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 30/ Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 31/ Organisation och struktur
Uppdaterades organisation med ansvarsområde enligt bilaga 1.
Uppdaterades kalendarium för 2007/2008 enligt bilaga 2.
Dokumenten skall läggas ut på klubbens hemsida.
Kalendariumet gäller som kallelse för styrelsen, separat kallelse skickas
ej ut.
§ 32/ Ekonomi
Kassören informerade om det ekonomiska läget, likviditeten är fortsatt god.
Utställningen i Olofström beräknas ge ett gott överskott.
Framfördes önskemål från kassören om att inbetalningar till årsfesten skall ske
till bg och inte kontant. Beslutade styrelsen att så skall ske.
Beslutades att inköp understigande 500.- hänförliga till verksamheten kan ske
utan särskilt beslut av styrelsen. Verifikat skall ske till kassören.
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§ 33/ Jaktprov
Beslutade styrelsen att domare, vägvisare och övriga funktionärer skall bjudas
på mat vid ordinarie Ekl prov.
Beslutades att hålla kostnaden för jaktprov och RR oförändrad d.v.s 300.- för en
dagars prov och 600.- för två dagars varav domarersättning utgör 200.- per dag.
RR prov kostar 200.- varav domarersättning utgör 100.-.
Beslutades att uppdra åt sekr och Stig Nygren att ordna marker, domare,
Ev. vägvisare och utgångsplats till vårt KM som går av stapeln 29-30/9. Sista
anmälningsdag måndag 24 september, inga efteranmälningar tillåts. Tävlingen
endast öppen för klubbmedlemmar.
Antalet startande hundar bedöms ligga mellan 6 och 8 st.
Beslutades att annonsera om klubbens jaktprov i div jakttidningar samt på vår
egen och Sv Stk hemsida. Bo Kjellgren ansvarar för tidningar och ordf. för
websidorna.
§ 34/ Utställning
Informerade sekr. om utställningen i Olofström. Allt fungerade på ett utmärkt
sätt . Antalet deltagande hundar uppgick till 20, vilket får anses som okej för en
höstutställning.
Ett särskilt tack till Lönnbackens Kennel och Karlshamns Zoologiska som
sponsrat med priser till utställningen.
Ett antal hundar var chipmärkta.
Styrelsen beslutade att uppdra åt Alf Jönsson att undersöka priser för ett ev.
inköp av läsare.
BIS priset togs hem för gott av Flygarebergets Dino med ägare Erling Nilsson
Beslutades att klubbens sponsorer skall omnämnas på hemsidan.
Brobyutställningen går av stapeln 27 april 2008. Sekr. fick uppdraget att boka
plats och domare.
Sista anmälningsdag vid utställning skall vara senast 5 dgr innan
utställningsdagen.
§ 35/ Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera
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§ 36/ Medlemsansvarig
Arbete pågår med att uppdatera lista över personer som äger stövare och inte
är medlemmar. Medlemsansvarig kommer att ringa upp samtliga på listan för
att försöka värva dem som medlemmar.
§ 37/ Inkomna skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit
§ 38/ Rapporter
Inget att rapportera.
§ 39/ Övrigt
Den 4 sept. kommer genomgång av nyheter och förändringar att ske med
klubbens domare och övriga intresserade. Platsen bestämdes till Kyrkhult.
Utskick kommer att ske till samtliga medlemmar om regelträff och
klubbmästerskap.
Rapporterade sekr. om att klubbdata nu fungerar.
Intresset för resan till Västerbotten var svagt och kommer inte att bli av.
Platsen för nästa styrelsemöte den 8 nov. bestämdes till Sibbhult och HAKI.

Vid protokollet:

____________________
Kenneth Antonsson
Justeras:
____________________
Stig Nygren

____________________
Inge Andersson

____ ____

