1 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 5 augusti 2013 i Gaslunda
Närvarande: Ordf Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Sven Berntsson, Gunnel Strand,
Lars Claesson, Per-Åke Svensson, Peter Hermansson, Erling Nilsson, C-F Cehlin.
Frånvarande: Otto Brandting.

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Valdes Sven och Börje 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
Gunnel rapporterade att klubbens ekonomiska status är fortsatt stabil, med viss
positiv kassautveckling.
§ 7 Jaktprov
Årets Domardag hålls den 21 september. Samling kl 06:30 på marknadsplatsen
i Lönsboda.
Deluttagning 1 till DM 2014 hålls den 28-29 september. Anmälan sker till Börje
Levin.
§ 8 Utställning
Resultaten från årets Tydingeutställning är inrapporterade till Sv stkl.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att notera.
§ 10 Medlemsansvarig
Klubbens medlemsantal rapporterades till ca 85 st.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.

____ ____
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§ 12 Rapporter
Sven Berntsson representerade klubben vid den av Svenska stövarklubben
arrangerade ordförandekonferensen den 3 augusti. Han hade följande att
rapportera därifrån:
 Sv Stövarklubben anser att vissa av de största lokalklubbarna bör
spjälkas ner i mindre klubbar för att öka gemenskapen och
samhörighetskänslan inom en och samma klubb.
 Sv Stövarklubben kommer inom kort skicka ut riktlinjer och formulär
avseende lokalkubbarnas arbetsordning. Detta för att i viss mån likrikta
lokalklubbarnas arbetssätt och rapportering till Sv Stövarklubben.
 Beslut ang gemensamma medlemsavgifter i samtliga lokalklubbar
kommer att tas på Stövarfullmäktige i Vrigstad den 30-31 maj 2014.
 Lokalklubbarna kommer framöver att få ta ett större ansvar kring
medlemsadministrationen.
 Diskussioner fördes kring framtagning av en ny stövarras; Nordisk
stövare. Syftet med den nya rasen är bl a att motverka den genetiska
utarmningen inom flera av dagens raser.
 I en diskussion ang möjligheter för stövarens användande till jakt på fler
viltarter framkom förslag från vissa nordliga klubbar på bla Björn. SkåneBlekinge, Sydsvenska och Smålands stövarklubbar föreslog i samma
diskussion även Vildsvin som ny tillåten art att jaga med stövare. Inga
beslut togs i ärendet.
§ 13 Övrigt
Årets medlemsdag hålls den 10 augusti kl 14:00 på Brukshundsklubben i
Olofström. Erling Nilsson håller samman arrangemanget. Mötet avhandlade viss
praktiska detaljer inför detta arrangemang.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 23 september kl 18:30 hos Börje
Levin i Fridafors.
§ 15 Avslut
Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Sven Berntsson

____________________
Börje Levin
____ ____

