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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 20 april 2009 klockan 19:00 i Hoka
Närvarande: Ordf Christer Henningsson, Krister Bertilsson, Alf Jönsson, Bo Kjellgren, Ulf Oskarsson,
Gert Bertrahm, Börje Levin, Inge Andersson och C-F Cehlin samt Erling Nilsson och Malte Bengtsson.
Frånvarande: Ingen

§ 1 Mötets öppnande
Christer H hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Inge och Gert till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Konstaterades att Gerhard Ottosson belönats med 500 kr och en blomma för
sina insatser under föregående år. Föregående ordf avstår sin ersättning för
fjolåret.
§ 5 Organisation och struktur
JAKT:Börje är tillsammans med Krister och Erling ansvariga för samordning av
klubbens jaktprov. Börje är huvudansvarig och utser sin ersättare vid behov.
Börje upprättar förteckning över de jaktprovsdomare som klubben har att tillgå.
De domare som ej anser sig kunna döma jaktprov tillfrågas om möjlighet att
döma RR-prov. I samband med detta upprättas även en förteckning över
tillgängliga jaktmarker vid klubbens prov. Eventuellt delas domarförteckningen
upp efter geografiska områden. SKK kontaktas i syfte att erhålla komplett
förteckning över jaktprovsdomare.
Kring frågan om hur klubben ska utbilda fler jaktprovsdomare bestämdes att
Börje i första hand upprättar ovan nämnd förteckning och i andra hand
undersöker i vilken omfattning intresse för utbildning finns. Blanketter för
anmälan till domarutbildning tas fram.
UTSTÄLLNING: Gert är huvudansvarig för klubbens utställningar och utser sin
ersättare vid behov.
VANDRINGSPRISER: Förteckning över vandringspriser samt var dessa finns
upprättas av Inge inför nästa möte.
Föreslogs att införa ett pris till vinnare av det årliga klubbmästerskapet. Detta
ska inte vara vandringspris.
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HUNDFODER: Frågan om klubben ska ha fler försäljningsdepåer fördes fram.
Bestämdes att undersöka möjlighet till reducerat inköpspris vid samköp med tex
Sydsvenska stövarklubben. I samband med detta jämförs även klubbarnas
nuvarande prisbilder.
§ 6 Ekonomi
Inget att rapportera.
§ 7 Jaktprov
Beslutades att anmälan till jaktprov fortsatt tas emot av C-F Cehlin. På sikt ska
detta dock handhas av jaktprovsansvarig.
§ 8 Utställning
Beslutades att katalog ska kosta 20 kr vid utställning i Tydinge den 26/4. Prisbild
stäms av mot andra föreningar inför kommande utställningar.
Vid nästa möte ska all planering inför utställningen i Olofström den 8/8 vara klar.
Beslutades att anmälningar till denna utställning tas emot av Gert.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera.
§ 10 Medlemsansvarig
Bestämdes att Erling undersöker möjligheter att anordna medlemsmöte i
brukshundsklubbens lokal i Olofström. Föreslagit tema för träffen är ”att visa
upp sin hund på utställning”. Erling återkommer med info och lämpligt datum vid
nästa möte.
Christer H tog upp förslag om att klubben i syfte att öka medlemsantalet och
sprida information om stövarjakten ska kunna ”sälja” jaktdagar med stövare mot
att ”köpare” betalar medlemskap i klubben. Christer driver idén vidare.
Bo undersöker pris på tygmärke och kepsar med klubbens logotyp.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att rapportera.
§ 12 Rapporter
Inget att rapportera.
§ 13 Övrigt
Gällande utveckling och uppdatering av klubbens hemsida ansvarar Christer H
och hans son Robin för detta.
Bo tar fram förslag på klubbens tävlingsdatum för år 2012 till nästa möte.

____ ____

3 (3)

Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 20 april 2009 klockan 19:00 i Hoka

Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 28 juli kl 19:00 hos Christer H i
Kompersmåla.

Vid protokollet:

____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Inge Andersson

____________________
Gert Bertrahm
____ ____

