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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 13 januari 2014 i Furumo
Närvarande: Ordf Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Lars Claesson, Sven Berndtsson,
Per-Åke Svensson, Peter Hermansson, Alf Jönsson, Gert Bertrahm, Malte Bengtsson, Hans
Svensson, Erling Nilsson, Christer Morell-Perssson, Peter Bohlin, C-F Cehlin.
Frånvarande: Otto Brandting, Gunnel Strand

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Börje 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
Ordf hälsade klubbens nye IT-ansvarige Christer Morell-Persson välkommen till
sitt nya uppdrag. Christer rapporterade att klubbens nya hemsida är under
uppbyggnad och att en ny domän kommer etableras för klubbens räkning. I
samband med detta kommer även alla styrelseledamöter att få varsin
mailadress som är knuten till den nya domänen.
§ 6 Ekonomi
Rapporterades att klubbens ekonomiska status är fortsatt god och stabil.
§ 7 Jaktprov
Börje rapporterade att 4 st hundar är anmälda till elitklassprovet Snapphanen
den 18-19 januari.
Vår klubb ska arrangera DM 2014. Datum för detta beslutades fortsatt
preliminärt till den 20-21 oktober beroende på förläggning av älgjakten på
områdena. Datum för DM beslutas vid nästa styrelsemöte.
Erling undersöker möjlighet att använda Halens Camping i Olofström som
förläggning vid provet.
Börje uppmanade alla mötesdeltagare att hjälpa till med lämpliga provrutor samt
sponsorer för tävlingen.
§ 8 Utställning
Sven rapporterade att David Borg formellt fungerar som klubbens
utställningsansvarig tills Sven har genomgått erforderlig utbildning.
Årets utställning äger rum i Tydinge, Broby den 27 april kl 09:00. Domare är Siv
Bengtsson.
____ ____
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§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att notera.
§ 10 Medlemsansvarig
Klubbens medlemsantal rapporterades till ca 80 st.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Inget att notera.
§ 13 Övrigt
Sven uppmande alla mötesdeltagare till korrekturläsning av hemsidan samt
meddela honom och Christer de förändringar som behöver ske.
Tid och plats för Årsmöte 2014 beslutades till den 20 mars kl 19:00 i Lönsboda
Hantverksgård. Börje bokar lokalen. Krister och Claes-Fredrik ombesörjer att
kallelse tillsammans med medlemsbrev och årsagenda skickas ut till
medlemmarna.
Tid och plats för årets medlemsdag beslutades till den 9 augusti kl 14:00 på
Brukshundsklubben i Olofström. Erling håller samman arrangemanget.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte bestämdes till den 3 mars kl 18:30 hos Bengt-Åke i
Broby.
§ 15 Avslut
Ordf tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Börje Levin

____________________
Bengt-Åke Strand

____ ____

