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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 14 mars 2011 i Broby.
Närvarande: Ordf Christer H, Krister B, Gert B, Gunnel S, Börje L, Alf J C-F C,.
Frånvarande: Bo Kjellgren, Inge A, Otto B.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Krister B och Börje till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Organisation och struktur
C-F begär offert på IT-tjänst av Tinia AB.
§ 6 Ekonomi
Konstaterades att klubben har fortsatt god ekonomi.
§ 7 Jaktprov
Börje arrangerar domarkonferens inför början av nästa jaktsäsong.Preliminärt
ska detta ske den 13 augusti 2011 i St Bökön, Lönsboda.
Nästa säsongs jaktprovsprogram ser ut enligt följande:
 ÖKL 1 september-15 februari
 RR: 1 september-28 februari
 EKL KM: Prel. 24-25 september
 Tågaborgs Öppna:14 december
 EKL Snapphanen: 21-22 januari
Anmälningsdag för ÖKL och RR senast dagen innan prov, för EKL och
Tågaborgs Öppna senast söndagen före prov.
Inför kommande årsmöte har styrelsen följande förslag på nästa jaktsäsongs
jaktprovsavgifter:
 ÖKL: 150 kr till klubben och 200 kr till domaren = tot 350 kr
 EKL: 300 kr till klubben och 400 kr till domarna (200 kr per domare) = tot
700 kr
 RR:
o För klubbens medlemmar: 150 kr till klubben och 200 kr till
domaren = tot 350 kr.
o För icke medlemmar: 150 kr till klubben och 200 kr till domaren
samt ytterligare 200 kr till klubben i form av medlemsavgift för ny
medlem. Se §10. = tot 550 kr inkl medlemsavgift.
§ 8 Utställning
____ ____
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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 14 mars 2011 i Broby.
Gert utser bestyrelse för kommande utställning i Tydinge. Gert ombesörjer även
att BIS-pokal köps in till denna utställning.
Styrelsen föreslår kommande årsmöte att besluta om oförändrad
anmälningsavgift för utställning: 250 kr.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera.
§ 10 Medlemsansvarig
Konstateras att klubben fått 3 nya medlemmar den senaste tiden.
Styrelsen föreslår kommande årsmöte följande medlemsavgifter för år 2012:
 Ordinarie medlem: 350 kr.
 Familjemedlem: 100 kr.
 Extra medlemskap: 150 kr.
 Ny medlem: 200 kr.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inga.
§ 12 Rapporter
Inget att notera.
§ 13 Övrigt
Krister B tar fram förslag på vintermössor med klubbens emblem för försäljning.
Gällande klubbens planerade årsfest beslutades ställa in evenemanget. Detta
pga endast strax över 20 personer anmälda vid anmälningstidens utgång.
Insatta pengar från anmälda personer betalas tillbaka. Planerad lokal, orkester
och matservering bokas av.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls direkt efter kommande årsmöte.
§ 15 Avslut
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
____________________
Claes-Fredrik Cehlin
Justeras:
____________________
Krister Bertilsson

____________________
Börje Levin
____ ____

