Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne- Blekinge Stövarklubb den
2009-07-28 i Kompersmåla
Närvarande: Ordf Crister Henningsson, Alf Jönsson, Inge Andersson, Ulf Oskarsson, Bo Kjellgren, Gert
Bertram samt Erling Nilsson
Frånvarande: Krister Bertilsson, Börje Levin C-f Cehlin

§ 1 Mötets Öppnande
Christer H hälsade alla välkomma och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Alf Jönsson, Inge Andersson.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Godkändes dagordningen.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Konstaterades att provlista över samtliga jaktprovsdomare är klar, samt tillgängliga
provmarker. Inge har gjort en lista över alla vandringspriser som finns, denna läggs till sidan
för genomgång längre fram. Klubben köper ett pris för klubbmästare för 2009 / Inge kollar
pris och har förslagsvis 500kr till förfogande.
§ 5 Medlemsdag
Christer lovade att ombesörja bilder och en liten berättelse om vår medlemsdag, och skicka
detta för införande i Svenska stövarklubbens medlems blad.
§ 6 Kommande utställningar
Gert kollar när utställningarna skall vara i Ronneby så de inte krockar med vår, (ev nytt
datum) och ändrar samtidigt utställningarna för 2011.
§ 7 Struktur och organisation
Christer undrar vad styrelsen tyckte om hans utskick om händelser i klubben, samtliga tyckte
att det var bra och att vi fortsätter med samma utskick.
§ 8 Ekonomi
Ulf förklarar att ekonomin är fortsatt stabil i klubben.
§ 9 Jaktprov
2009-08-15 är det genomgång för klubbens befintliga jaktprovsdomare och nya
jaktprovselever, vi träffas hos Börje Levin.

§ 10 Öppenklasstävling
Klubben arrangerar en öppenklasstävling på hare och räv för klubbens medlemmar, där
första pris är en veckas harjakt i Härjedalen. Priset kommer att delas ut nästa jaktsäsong
(2010). Tävlingen går av stapeln den 14/12 2009 och anmälan görs till Börje Levin
Startavgiften sätts in på klubbens bankgiro och är 300kr.
§ 11 Diplom och logga
Favorit i repris, vi kommer att titta på ett ev. nytt diplom och en ny logga för att förnya oss i
klubben, dessa skall ev. tryckas upp på T-tröjor och kepsar detta beroende på kostnad. Bosse
tar fram förslag.
§ 12 Utlottade harar
Vid en tidigare fest så lottades det ut harar, dessa priser är ännu inte utdelade till vinnarna.
Styrelsen beslutade att dessa harar skall delas ut till vinnarna som är Kalle Frick och Ulf
Oskarsson.
§ 13 Utställning i Olofström
Alf ordnar lottring, Prislistan tar C-F Cehlin fram till ringsekreteraren. Var och en ansvarar för
sin del som de har tagit del av, alla har koll.
§ 14 Ungdomsanvarig
Sv- Stövarklubben efterlyser en ungdomsansvarig i klubben, kanske finns det någon bland
våra medlemmar som känner sig manad för denna nog så viktiga uppgift. Det vi för tillfället
jobbar med aktivt är medlemsvärvning och där kan ju alla hjälpa till att dra ett strå till
stacken.
§ 14 Skrivelser
Inget aktuellt.
§ 15 Hemsidan
Hemsidan har fått ett nytt fotoalbum, och det jobbas med att förändra hemsidan och att
hålla den uppdaterad. Vi skall försöka att få till en sida med klubbhistorik med tidigare KMHundar och där kan alla som känner till vinnare lämna detta till Christer för uppdatering.
§ 16 Klubbens tillhörigheter
Vår tidigare ordförande har överlämnat klubbens tillhörigheter till C-F, detta kommer att gås
igenom vid ett senare styrelsemöte.
§ 17 Övrigt
Bosse sätter in en annons varje månad i olika jakttidningar under jaktsäsongen, om att vi
tillhandahåller stövare plus förare för har och rävjakts intresserade som ej har tillgång till
egna hundar.

Nästa styrelsemöte hålls hos Gert B. 16/9 onsdag kl 19 00
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