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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 25 september 2012 i Broby
Närvarande: Ordf Christer Henningsson, Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Per-Åke
Svensson, Sven Berndtsson, Otto Brandting, C-F Cehlin.
Frånvarande: Alf Jönsson, Gunnel Strand

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Per-Åke & Sven till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5 Organisation och struktur
Inget att notera.
§ 6 Ekonomi
Det konstaterades att klubbens ekonomi fortsatt är stabilt god.
§ 7 Jaktprov
Domarkonferensgenomfördes i Lönsboda den 15 september med åtta deltagare
och 2 hundar.
Börje informerade om att ny regel kring rörliga elitprov träder i kraft from 201209-01.
Hittills har 1 ökl ägt rum innevarande säsong.
Styrelsen diskuterade eventuell flytt av kommande års KM till det ordinarie EKL
Snapphanen i januari. Inget beslut fattades i frågan, Börje undersöker om det
föreligger något hinder för detta i regelverken.
Klubben ska anordna DM 2013. Börje påpekade vikten av att börja utvärdera
lämpliga provmarker inför detta.
§ 8 Utställning
Domare till utställningen i Tydinge 2014 är ej fastställd. Besked i frågan väntas
vecka 1239.
Gemensam ambition med Tydingeutställningen från samtliga arrangerande
hundklubbar är att den ska växa. Man undersöker nu därför möjligheter att
utöka utställningen med ytterligare en ras.
____ ____
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§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att rapportera.
§ 10 Medlemsansvarig
Klubbens medlemsantal rapporterades till 90 st.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Inget att notera.
§ 13 Övrigt
Stövarjaktens dag infaller den 1 december. Krister B undersöker tillgång till
marken Haganäs utanför Broby, och Per-Åke och Sven undersöker
markmöjligheter i Blekinge.
Per-Åke undersöker även senaste datum för annonsering i ärendet.
Elitprovet Snapphanen 2013 ska annonseras. Förläggning kommer att vara i
Lönsboda.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 14 januari 2013 kl 19:00 hos
Börje Levin i Fridafors.
§ 15 Avslut
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:

____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Per-Åke Svensson

____________________
Sven Berntsson

____ ____

