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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 16 september 2009 klockan 19:00 i Lörby
Närvarande: Ordf Christer Henningsson, Krister Bertilsson, Alf Jönsson, Bo Kjellgren, Gert Bertrahm,
Börje Levin, Inge Andersson och C-F Cehlin.
Frånvarande: Ulf Oskarsson

§ 1 Mötets öppnande
Christer H hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Inge och Bo till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Gällande pris tillklubbmästerskapens segrare beslutades att det ska vara en
buckla, höjd ca 30 cm.
§ 5 Organisation och struktur
Bestämdes att PR-ansvarig kallas till nästa styrelsemöte för diskussion kring hur
klubben ska driva PR-kontakten med media vid utställningar och jaktprov. - C
Henningsson.
Klubbens domarförteckning kompletteras med 2 st nya domare och publiceras
därefter på hemsidan. – CF Cehlin
Gerhard Ottosson tillfrågas kring möjlighet att sammanställa klubbens samtliga
klubbmästare och SM-deltagare med namn, år och helst även bild. – K
Bertilsson
Konstaterades även att klubbens kalendarium bör uppdateras på hemsidan. - C
Henningsson
Styrelsen har även blivit informerad om att kassören lämnar sitt uppdrag från
kommande årsmöte.
§ 6 Ekonomi
Konstaterades att Sv Stövarklubben skickat information kring önskemål av höjd
medlemsavgifter och anmälningsavgifter. Beslutades besvara förslaget då
komplett information erhållits. För övrigt inget att rapportera.
§ 7 Jaktprov
Datum för klubbens jaktprov kommande säsonger anmäls till Sv Stövarklubben
omgående. - B Kjellgren & B Levin
Inbjudan till årets DM-tävling för distrikt 4 den 4-6 november har mottagits från
Sydsvenska Stövarklubben. I samband med DM kommer även ett distriktsmöte
att hållas den 5/11 kl 20:00 i på Skeensgården i Vivljunga. Beslutades att C
Henningsson & K Bertilsson representerar vår klubb.
____ ____
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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 16 september 2009 klockan 19:00 i Lörby
Frågan om klubbens eventuella möjligheter att i samband med sitt 50årsjubileum arrangera SM 2015 lyftes. Ett första steg i processen kring att få en
bild av vad arrangemanget innebär anses vara att få en kostnadsbild av
evenemanget. Beslutades att C Henningsson ska undersöka detta.
§ 8 Utställning
Diplom från utställningen i Olofströ signeras och skickas ut till respektive
hundägare. C-F Cehlin
Beslutades att BIS-vinnare alt vackraste stövare ska erhålla en rosett vid
klubbens utställningar. Alf är ansvarig för att införskaffa dessa rosetter.
Datum för klubbens utställningar kommande säsonger anmäls till Sv.
Stövarklubben. Datum för utställning i Tydinge 2011 justeras till den 24/4. – B
Kjellgren & G Bertrahm.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera.
§ 10 Medlemsansvarig
Inget att rapportera
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att rapportera.
§ 12 Rapporter
Inget att rapportera.
§ 13 Övrigt
Bo arbetar vidare med att ta fram förslag på tygmärke och justering av klubbens
logotyp.
Nästa möte beslutades till den 11/11 kl 19:00 hos Inge Andersson i Ihre.

Vid protokollet:

____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Inge Andersson

____________________
Bo Kjellgren
____ ____

