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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 22 september 2014 hos Börje Levin i Fridafors
Närvarande: Ordf Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Sven Berndtsson, Peter
Hermansson, Gunnel Strand, Peter Bohlin, C-F Cehlin.
Frånvarande: Per-Åke Svensson, Lasse Claesson

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Sven och Gunnel valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5 Organisation och struktur
Beslutades att av annonsören kräva minst stöd-medlemskap för att denne ska
få annonsera på klubbens hemsida. För annonsering av bortsprungna hundar
används facebook via klubbens IT-ansvarig.
Beslutades utse Sven B och Peter B som ansvariga för klubbens
ungdomsverksamhet. Denna information ska även tydliggöras på hemsidan.
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.
Beslutades att Gunnel tillser att klubben tilldelas organisationsnummer av
Skatteverket.
§ 7 Jaktprov
Till årets Septemberprov är 2 hundar anmälda.
DM: Separat möte inför DM ska hållas hos Krister Bertilsson den 9 oktober.
Stövarjaktens dag arrangeras av klubben på 3 olika platser i år.
Beslutades att Sven och Peter B fortsatt arbetar för att klubben ska arrangera
en jakthelg för elever vid Bräkne-Hoby lantbruksskola.
§ 8 Utställning
Sven rapporterade att Basset-klubben är ansvariga för anskaffning av domare
till Tydingeutställningen 2015.

____ ____
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§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att notera.
§ 10 Medlemsansvarig
Medlemslistan som skickas från Sv Stkl tycks fortsatt vara bristfällig i sin
uppdatering. Bengt-Åke kontaktar Sv Stkl för att påpeka bristerna i underlaget.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Börje rapporterade huvudpunkterna från årets stövarfullmäktige.
§ 13 Övrigt
Ansvar att införskaffa olika priser till DM delegerades ut.
Peter B gavs i uppdrag att begära in offerter på 50 st huvudbonader med
klubbens tryck.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte är hos Peter Hermansson i Mjällby den 27
november kl 18:30.
§ 15 Avslut
Ordf tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Claes-Fredrik Cehlin
Justeras:
____________________
Sven Berndtsson

____________________
Gunnel Strand

____ ____

