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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 9 februari 2011 i Lönsboda.
Närvarande: Ordf Christer H, Krister B, Gert B, Gunnel S, Börje L, Otto B, C-F C, B-Å S.
Frånvarande: Bo Kjellgren, Inge A, Alf J.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Gert & Otto till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Konstaterades att diplom från Tydingeutställningen 2010 inte är utskickade.
Gert jobbar på detta.
§ 5 Organisation och struktur
Angående ersättare av IT-ansvarig undersöker Bengt-Åke intresse hos en
bekant.
C-F skickar underlag till valberedningen inför kommande årsmöte.
§ 6 Ekonomi
Konstaterades att klubben har fortsatt god ekonomi trots den låga
jaktprovsaktiviteten under innevarande säsong.
§ 7 Jaktprov
Tågaborgs öppna genomfördes den 9 februari 2011. 3 av 4 startande gick till
pris.
C-F skickar omgående in de jaktprovsresultat som hittills rapporterats till
Svenska Stövarklubben.
§ 8 Utställning
Inget att notera.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Klubben kan konstatera att SM 2011 hålls ovanligt tidigt; oktober.
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§ 10 Medlemsansvarig
Bengt-Åke arbetar vidare i frågan kring Svenska Stövaklubbens tilldelning av
Guldplaketten till Henry Strand.
Nuvarande medlemsantal är ca 98 st.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inga.
§ 12 Rapporter
Inget att notera.
§ 13 Övrigt
Krister B rapporterade att intresse för samarrangemang av årsfest finns hos
både Beagle-& Dreverklubben. Krister tar fram förslag på lokal med utrymme för
minst 100 personer samt datum för årets fest. Preliminärt datum sattes till den
26 mars 2011.
Årets årsmöte kommer att hållas den 17 mars 2011 kl 19:00 på
Hantverksgården i Lönsboda. Gunnel bokar lokalen. Krister B skickar ut kallelse
tillsammans med inbjudan till årsfesten.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 14 mars kl 18:30 i Broby.
§ 15 Avslut
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
____________________
Claes-Fredrik Cehlin
Justeras:
____________________
Otto Brandting

____________________
Gert Bertrahm

____ ____

