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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 15 januari 2008 klockan 18:00 i Sibbhult.
Närvarande: V.ordf Krister Bertilsson, Kenneth Antonsson, Stig Nygren, Alf Jönsson,
Inge Andersson, Ulf Oskarsson, Gert Bertrahm samt suppleanten Bo Kjellgren.
Frånvarande: Marcus Nilsson, Bertil Martinsson samt suppleanten Lars-Gunnar
Nilsson.

§ 40/ Mötets öppnande
V.ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 41/ Val av justeringsmän
Valdes Alf Jönsson och Ulf Oskarsson till att justera dagens protokoll.

§ 42/ Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen.

§ 43/ Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 44/ 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.
Till kommissarie vid klubbens jaktprov valdes Gerhard Ottosson.

§ 45/ Ekonomi
Kassören visade bokslut för 2007. Resultatutvecklingen är fortsatt stabil.
Likviditeten är fortsatt god.
Försäljningen av hundmat hos Gränbo har ökat kraftigt och bidrar till klubbens
resultat.

____ ____
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§ 46/ Jaktprov
Kenneth Antonsson valdes till att hantera lottning av provmark och domare vid
Ekl prov i Lönsboda.
Stig Nygren ansvarar för att provmarker och domare finns.
Till dags datum är 3 hundar anmälda.

§ 47/ Utställning
Brobyutställningen går av stapeln 27 april 2008. Klubbens sekr. informerade om
att domare blir Boo Lundström.
Till Olofströmsutställningen den 9 aug är domare Dennis Liljeberg klar.

§ 48/ Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera

§ 49/ Medlemsansvarig
Medlemsansvarig har kontaktat ett 30-tal stövarägare som idag inte är
medlemmar i klubben. Medlemsantalet i klubben har ökat.

§ 50/ Inkomna skrivelser
Skrivelse från Sydsvenska Stk ang förändring av §8 i jaktprovreglerna.
Beslutades att tillstyrka skrivelsen, sekr fick uppdraget att informera
Sydsvenska Stk.
Skrivelse från Smålands Stk ang antalet startande hundar vid DM. Styrelsen
anser att denna fråga bör behandlas av Svenska Stk och lämnar därför
densamma utan åtgärd.

§ 51/ Rapporter
Kenneth Antonsson rapporterade från både DM och SM.

§ 52/ Övrigt
Platsen för nästa styrelsemöte den 8 nov. bestämdes till Krister Bertilsson i
Broby.

____ ____
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Vid protokollet:

____________________
Kenneth Antonsson

Justeras:

____________________
Alf Jönsson

____________________
Ulf Oskarsson

____ ____

