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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 18 mars 2013 i Furemo
Närvarande: Ordf Christer Henningsson, Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Per-Åke
Svensson, Sven Berndtsson, Alf Jönsson, Erling Nilsson, Mikael Christersson, C-F Cehlin.
Frånvarande: Gunnel Strand, Otto Brandting.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Sven och Bengt-Åke till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Godkändes dagordningen
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes med ändring under § 7. Se gällande text
under § 7 i detta protokoll.
§ 5 Organisation och struktur
Christer Henningsson redogjorde för respons från Smålands stövarklubb
avseende ett eventuellt samarbete mellan Skåne-Blekinges och Smålands
stövarklubbar.
Mötet beslutade att frågan om fortsatt verkan för ett samarbete mellan SkåneBlekinge och Smålands stövarklubbar ska avgöras vid kommande årsmöte.
§ 6 Ekonomi
Bengt-Åke rapporterade att klubbens ekonomiska status är i princip oförändrat
stabil.
§ 7 Jaktprov
Mötet beslutade nytt regelverk för kommande uttagningar av klubbmästare tillika
klubbens representant vid DM-tävlingar:
Klubbmästare tillika klubbens representant vid DM blir den hund med bäst
resultat vid ett av proven av samtliga startande vid klubbens två ordinarie
elitklassprov i september och januari jaktsäsongen innan aktuellt DM hålls.
Första gången detta regelverk tillämpas blir under jaktsäsongen 2013-2014 då
uttagningen till DM 2014 ska ske.
Mötet beslutade att representant från vår klubb ska deltaga vid avelskonferens i
samverkan med Sydsvenska och Smålands stövarklubbar.
C-F Cehlin rapporterade att Sv Stkl godkänt auktorisation av Peter Hermansson
som drevprovsdomare.
____ ____

2 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 18 mars 2013 i Furemo
§ 8 Utställning
Årets Tydingeutställning hålls den 28 april kl 10.00.
Sista anmälningsdag är den 21 april.
Bengt-Åke införskaffar pris till Bästa stövare och Sven till resp Bästa ras.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Sv stkl styrelsemöte den 4 mars delgavs mötesdeltagarna.
Skrivelse från Sv stkl ang medlemsavgifter för 2014 behandlades.
§ 10 Medlemsansvarig
Klubbens medlemsantal rapporterades till 90 st.
§ 11 Inkomna skrivelser
Presenterades inbjudan från Dalarnas stövarklubb till SM 2013 i Älvdalen.
Tävlingen hålls 9-10 november.
§ 12 Rapporter
Inget att notera.
§ 13 Övrigt
Per-Åke redogjorde för ett tänkt upplägg avseende etablering av ny
hundfoderdepå hos sig. Mötet beslutade att foderdepå upprättas hos Per-Åke.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 21 mars 2013 i Lönsboda, direkt
efter årsmötet.
§ 15 Avslut
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Sven Berntsson

____________________
Bengt-Åke Strand
____ ____

