1 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 4 augusti 2014 på Jägaretorpet i Olofström
Närvarande: Ordf Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Sven Berndtsson, Peter
Hermansson, Lasse Claesson, Gunnel Strand, Peter Bohlin, Erling Nilsson C-F Cehlin.
Frånvarande: Per-Åke Svensson

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Peter Bohlin och Lasse Claesson valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5 Organisation och struktur
Diskussion kring hur administration och prisbild för annonsering på hemsidan
ska utformas. Sven B undersöker hur andra klubbar löst frågan.
Diskuterades även kring möjlighet att tillåta annonsering av tex bortsprungna
hundar. Inga beslut fattades.
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.
Beslut att Peter H ber Per-Åke ta fram eget förslag på löpande uppföljning av
lagerrörelserna i hundfoderdepån, samt förslag på eventuellt behov av
hjälpmedel för godshanteringen.
§ 7 Jaktprov
DM: Diskussion hölls kring innehållet i den inbjudan till årets DM som senast
den 10 september ska skickas ut till deltagande klubbar.
Börje och Erling fick i uppdrag att undersöka lämpliga alternativ till Halens
Camping som förläggning för DM.
Årets Domardag kommer hållas den 20 september i St Bökön i Lönsboda.
Samling kl 06:30 på marknadsplatsen i Lönsboda.
Årets Septemberprov, EKL, kommer hållas den 27-28 september, med sista
anmälningsdag den 21 september.
§ 8 Utställning
Inget att notera.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Beslut att publicera Svenska stövarklubbens skrivelse om årets
ungdomsmästerskap på hemsidan.
____ ____
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§ 10 Medlemsansvarig
Bengt-Åke rapporterade utifrån senast från Sv stkl erhållna medlemsförteckning
klubbens medlemsantal till 63 st. Denna medlemslista tycks dock vara bristfällig
i sin uppdatering, varför siffran relevans kan ifrågasättas.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Rapport från årets stövarfullmäktige sker vid nästa styrelsemöte.
§ 13 Övrigt
Vissa förberedelser för årets medlemsdag den 10 augusti gjordes.
I syfte att fortsatt hålla hemsidans innehåll aktivt och intressant påpekade Peter
B vikten av att alla löpande hjälper till att skicka in material till IT-ansvarig för
publicering.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte är hos Börje Levin i Fridafors den 22 september kl
18:30.
§ 15 Avslut
Ordf tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Claes-Fredrik Cehlin
Justeras:
____________________
Peter Bohlin

____________________
Lasse Claesson

____ ____

