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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 11 november 2009 klockan 19:00 i Ire.
Närvarande: Christer Henningsson, Krister Bertilsson, Alf Jönsson, Börje Levin, Gert Bertrahm, Inge
Andersson, C-F Cehlin, samt Malte Bengtsson.
Frånvarande: Bo Kjellgren och Ulf Oskarsson.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Alf och Börje till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Konstaterades att C-F Cehlin har numera all klubbens dokumentation samlad
hos sig. Efterhand kommer han att sammanställa klubbens samtliga SMdeltagare samt DM-representanter och klubbmästare för publicering på
klubbens web-sida.
Konstaterades även att klubben bifallit Svenska stövarklubbens önskemål om
höjda medlemsavgifter from 2010. Ny medlemsavgift blir då 310 kr per ordinarie
medlem.
§ 5 Organisation och struktur
Konstaterades att valberedningen är informerad om Ulf Oskarssons på egen
begäran avslutade kassörsuppdrag fr.o.m. kommande årsmöte.
PR-ansvarige Malte Bengtsson delger sekreteraren sin e-post adress för
publicering på klubbens hemsida. Malte är klubbens ordinarie kontaktperson
mot media. Malte tar även emot digitala bilder från olika event inom klubben och
upprättar en bildbank för vidare spridning till media i förekommande fall.
§ 6 Ekonomi
Ordf informerade om att klubbens ekonomi är i fortsatt gott skick.
§ 7 Jaktprov
C-F Cehlin informerade om att Stövardata 6.8 numera är installerat hans dator.
Detta ska underlätta rapporteringen av resultat mellan Sv stkl och SKK.
Klubbens öppenklass tävling den 16/12 har sista anmälningsdag den 7/12.
Börje undersöker även att klubbens ordinarie ekl-prov 2010 inte kolliderar med
närliggande klubbars prov. Denna extra kontroll pga diskussion om ändrade
provdatum i bla Smålands stkl vid DM-möte i Markaryd den 5/11.
____ ____
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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 11 november 2009 klockan 19:00 i Ire.
§ 8 Utställning
Inget att notera.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Ang begäran om förslag på styrelseledamöter i Sv Stkl konstaterades att vår
klubb inte har några sådana att meddela valberedningen.
§ 10 Medlemsansvarig
Inget att notera.
§ 11 Inkomna skrivelser
Se §12.
§ 12 Rapporter
Ordf och Krister Bertilsson redogjorde för diskussionerna som fördes vid DMmötet i Markaryd den 5/11. Minnesanteckningar förda av Sydsvenska stkl sekr
Mats Nilsson lästes upp. Styrelsen beslutade stödja det förslag som
Sydsvenska stkl presenterade kring fördelning av deltagande hundar från de
olika lokalklubbarna i distriktet.
C-F meddelar Mats Nilsson, Sydsvenska stkl.
§ 13 Övrigt
Hölls kollegie gällande genomfört godkänt RR-prov för S25996/2006 Lövabyns
Razzo.
Ordf uppmanade mötesdeltagarna att inför nästa styrelsemöte överväga
återinförande av klubbens årsfest.
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till den 13 januari 2010 kl
19:00 hos Börje Levin.
Vid protokollet:

____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Alf Jönsson

____________________
Börje Levin

____ ____

