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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 1 augusti 2012 i Broby
Närvarande: Ordf Christer Henningsson, Krister Bertilsson, Gunnel Strand, Börje Levin, Bengt-Åke
Strand,Per-Åke Svensson, Sven Berndtsson, Erling Nilsson, C-F Cehlin.
Frånvarande: Alf Jönsson, Otto Brandting.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Bengt-Åke & Erling till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Sven B kontaktar Beagle- och Drever-klubbarna ang borttagande av BIS
gemensamt för alla tre raserna på Tydingeutställningen framöver. BIS kommer
framöver istället att hanteras inom respektive rasutställning.
§ 5 Organisation och struktur
Vid samtal med Sydsvenska stkl. har framkommit att de ej är intresserade att
bedriva något samarbete klubbarna emellan.
Styrelsen beslutade att avvakta med erbjudandet från Sv Stkl kring att få förfoga
över en sida per nummer av tidningen Stövaren mot en årlig avgift på 5000 sek.
§ 6 Ekonomi
Det konstaterades att klubbens ekonomi fortsatt är stabilt god.
§ 7 Jaktprov
Domarkonferens kommer hållas i Lönsboda den 15 september. Samling sker
vid Marknadsplatsen kl 06:30.
Börje ska undersöka när ny regel kring rörliga elitprov träder i kraft.
§ 8 Utställning
Sven B kommer inför nästa möte att fortsätta sätta sig in i sitt uppdrag som
klubbens utställningsansvarig.
Årets resultat från Tydingeutställningen är inrapporterat till Sv Stkl.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera.
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§ 10 Medlemsansvarig
Bengt-Åke rapporterade att klubbens medlemsantal i stort sett är oförändrat.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Börje och Bengt-Åke redogjorde för sitt deltagande vid årets Stövarfullmäktige.
Vår klubb stöttade Sv stkl i samtliga motioner utom två stycken; Konstaterande
av drevdjur samt Rörliga elitprov. I båda dessa motioner röstades vår klubb
dock ned.
Enhetlig medlemsavgift för alla lokalklubbar kommer införas from 2013. Ny
avgift: 395 sek, varav 95 sek tillfaller respektive lokalklubb.
§ 13 Övrigt
Diskuterades planeringen av medlemsdag lördag den 4 augusti, ca 35 anmälda.
Information på hemsidan ang Hyrstövare ska uppdateras.
Vid årets jaktmässa i Bosjökloster den 25-26 augusti kommer klubben ha
monter samt delta i hundparad.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 25 sep kl 19:00 på PM-Broby.
§ 15 Avslut
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:

____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Bengt-Åke Strand

____________________
Erling Nilsson

____ ____

