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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 22 april 2014 på Jägaretorpet i Olofström
Närvarande: Ordf Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Sven Berndtsson, Per-Åke
Svensson, Peter Hermansson, Erling Nilsson, Peter Bohlin, Christer Morell-Persson, C-F Cehlin.
Frånvarande: Lasse Claesson, Gunnel Strand

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Peter Hermansson och Bengt-Åke Strand valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5 Organisation och struktur
Beslutades att klubbens kontakter uppdateras på hemsidan av Christer M-P.
Samtliga styrelsemedlemmar kommer tilldelas en ny e-mailadress enligt
principen förnamn@sbstovare.se.
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.
Beslutades ändra klubbens banktillhörighet från Sparbanken 1826 i Broby till
Sparbanken Göinge i Glimåkra. Gunnel sköter det praktiska kring denna
förändring.
§ 7 Jaktprov
Börje rapporterade att läget med marktillgång och domare inför årets DM den
20-21 oktober ser bra ut.
Årets Domardag kommer hållas den 20 september i St Bökön i Lönsboda.
Årets Septemberprov, EKL, kommer hållas den 27-28 september, med sista
anmälningsdag den 21 september.
§ 8 Utställning
Sven rapporterade att 24 hundar är anmälda till utställningen i Tydinge den 27
april. Peter H ombesörjer att ljudsystem för mikrofon till domaren finns på plats
vid utställningen.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att notera.
§ 10 Medlemsansvarig
Bengt-Åke rapporterade klubbens medlemsantal till 82 st.
____ ____
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§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Sven rapporterade från sitt deltagande vid en tvådagarskurs för certifiering av
utställningsansvariga som nyligen hölls i Ronneby. Sven är därmed alltså
numera klubbens certifierade utställningsansvarige.
§ 13 Övrigt
Peter Bohlin framförde ett antal synpunkter och frågeställningar kring klubbens
och arbetssätt till diskussion. Bland dessa kan nämnas att det beslutades hållas
kostnadsfri dressyrträning var torsdag from den 8 maj kl 18:00 hemma hos PerÅke i Furumo. Anmälan till detta göre till Erling och Per-Åke. Vidare redogjorde
Peter B för ett gott genomfört arbete med potentiella sponsorer till klubben.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte är Jägaretorpet utanför Olofström den 4 augusti kl
18:30.
§ 15 Avslut
Ordf tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Claes-Fredrik Cehlin

Justeras:

____________________
Bengt-Åke Strand

____________________
Peter Hermansson

____ ____

