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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 24 april 2012 i Broby
Närvarande: Ordf Christer Henningsson, Krister Bertilsson, Alf Jönsson, Gert Bertrahm, Börje Levin,
Bengt-Åke Strand,Per-Åke Svensson, C-F Cehlin.
Frånvarande: Gunnel Strand, Otto Brandting, Sven Berndtsson.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Per-Åke och Börje till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5 Organisation och struktur
C-F korrigerar kontaktuppgifter i klubbens kontaktlista och i underlag till Sv stkl.
Bengt-Åke tar fram ansökningshandlingar för hedersbetygelse till Henry Strand
från Sv Stkl.
§ 6 Ekonomi
Det konstaterades att klubbens ekonomi fortsatt är stabilt god.
Styrelsen beslutar ge fullmakt åt Kassören Gunnel Strand (480802-3503) och
Ordföranden Christer Henningsson (490615-3954) att teckna föreningen.
§ 7 Jaktprov
Christer H informerade att klubbens årliga öppenklass prov Tågaborgs öppna
utgår from 2012 då sponsorn valt att avsluta samarbetet.
Christer H presenterade ett förslag på en ny, inofficiell, årlig drevprovstävling för
unghundar.
§ 8 Utställning
Vid årets utställning i Tydinge 2012-04-29 kommer 16 hundar att ställas ut.
Styrelsen gick igenom de sista förberedelserna inför denna utställning.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Beslutades att klubben vid årets Stövarfullmäktige kommer stödja såväl
valberedningens förslag som styrelsens förslag till handlingsplan.
§ 10 Medlemsansvarig
Bengt-Åke rapporterade att klubbens medlemsantal i stort sett är oförändrat,
strax under 90 medlemmar.
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§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Inget att notera.
§ 13 Övrigt
Inget att notera.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 28 maj kl 19:00 i Elensås.
§ 15 Avslut
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Per-Åke Svensson

____________________
Börje Levin

____ ____

