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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 23 september i Fridafors
Närvarande: Ordf Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Lars Claesson, Erling Nilsson,
C-F Cehlin.
Frånvarande: Otto Brandting, Sven Berntsson, Gunnel Strand, Per-Åke Svensson, Peter Hermansson

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Lars och Bengt-Åke valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5 Organisation och struktur
Inget att notera.
§ 6 Ekonomi
Rapporterades att klubbens ekonomiska status är fortsatt stabil.
Beslutades att Per-Åke Svensson som har hand om klubbens hundfoderdepå
ska få köpa foder för eget bruk ur depån till klubbens inköpspris.
§ 7 Jaktprov
Kollegium hölls för ett ÖKL-prov, och ett RR-prov.
Tre hundar deltar i Septemberprovet den 28-29 september som klubbens är
deluttagning 1 till DM 2014. Lottning av hundar och provområden genomfördes.
§ 8 Utställning
Inget att rapportera.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Mötet tog del av Sv stkl nya föreskrifter angående medlemskap och utgivande
av resultatböcker. Informationen finns på klubbens hemsida.
§ 10 Medlemsansvarig
Klubbens medlemsantal rapporterades till 77 st.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
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§ 12 Rapporter
Klubbens årliga domarkonferens hölls den 21 september i Stora Bökön,
Lönsboda. 13 personer deltog, och två hundar släpptes för
drevprovsbedömning. Efter jakten hölls en gemensam genomgång och
regeldiskussion kring dagens prestationer av de båda hundarna. Den trevliga
dagen i stövarjaktens tecken avslutades med korvgrillning och fika.
§ 13 Övrigt
Beslut togs om att klubbens kontaktperson för hyra av Stövarekipage är Börje
Levin. Claes-Fredrik meddelar IT-ansvarig om uppdatering av hemsidan på
denna punkt.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 28 november kl 18:30 hos
Krister Bertilsson i Broby.
§ 15 Avslut
Ordf tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet:
____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Lars Claesson

____________________
Bengt-Åke Strand

____ ____

