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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 13 januari 2010 klockan 19:00 i Fridafors.
Närvarande: Ordf Christer Henningsson, Krister Bertilsson, Alf Jönsson, Ulf Oskarsson, Gert
Bertrahm, Börje Levin, Claes-Fredrik Cehlin och Bengt-Åke Strand.
Frånvarande: Inge Andersson, Bo Kjellgren.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Bengt-Åke och Gert till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Konstaterades att klubbens EKL-prov i januari 2010 ej kolliderar med
grannklubbarnas tävlingar. Föregående mötesprotokoll godkändes därmed och
lades till handlingarna.
§ 5 Organisation och struktur
Bengt-Åke redogjorde för valberednings förslag kring tillsättande av tillfällig
kassör mellan årskiftet och kommande årsmöte. Förslaget innebar att styrelsen
på egen hand utser lämplig kassör under detta tidsintervall. Beslutades därmed
att Krister Bertilsson får det tillfälliga kassörsuppdraget. I samband med detta
beslutades även att Krister ska förhandla fram ett nytt avtal med klubbens bank.
Vidare tas även kontakt med klubbens hundfoderleverantör för justering av
klubbens fakturaadress.
Styrelsen beslutade utse Christer Henningsson och Krister Bertilsson till
klubbens firmatecknare.
§ 6 Ekonomi
Ulf Oskarsson redogjorde för 2009 års bokslut och överlämnade åt styrelsen av
revisorerna undertecknad revisionsberättelse för det gångna året.
Ulf överlämnade kassörshandlingar, bokföring och kontant kassa till Krister
Bertilsson. Vid överlämnandet av kassörsuppdraget fanns 44307 kr på
klubbens bankkonto och 1406 kr i kontanta medel.
Ordf Christer Henningsson tackade å styrelsens vägnar Ulf för det väl
fungerande samarbetet som varit.
§ 8 Jaktprov
Beslutades att diplom till deltagande hundar vid Tågaborgs öppna den 16/12
2009 delas ut vid kommande årsfest. Angående elitklassprovet Snapphanen
den 23-24/1 informerade Börje att det vid dags dato inkommit 3 st anmälningar
samt att anmälningstiden är t.o.m 16/1.

____ ____

2 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 13 januari 2010 klockan 19:00 i Fridafors.
§ 8 Utställning
Inget att rapportera.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera.
§ 10 Medlemsansvarig
Beslutades att Christer H tar fram ett formulär för enkel hantering av uppgifter
kring nya medlemmar.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att rapportera.
§ 12 Rapporter
Inget att rapportera.
§ 13 Övrigt
Beslutades att årsmötet hålls den 11/3 kl 19:00 på Hantverksgården i Lönsboda.
Beslutades återinföra klubbens traditionsenliga årsfest den 20 alt 27 mars i
Broby Folkets hus. Christer utformar inbjudan. C-F införskaffar 5 st lottringar.
Kallelse till årsmöte och årsfest går ut till samtliga medlemmar senast i vecka7.

Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 11 mars i direkt anslutning till
avhandlat årsmöte.

Vid protokollet:

____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Bengt-Åke Strand

____________________
Gert Bertrahm

____ ____

