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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 25 november 2014 hos Peter Hermansson i Mjällby
Närvarande: Ordf Krister Bertilsson, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Sven Berndtsson, Peter
Hermansson, Peter Bohlin, Per-Åke Svensson.
Frånvarande: Gunnel Strand, Lasse Claesson C-F Cehlin

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Peter Hermansson och Per-Åke Svensson 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
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.
§ 7 Jaktprov
Börje poängterade vikten av att alla som kan ställer upp som jaktprovsdomare
under säsongen.
§ 8 Utställning
Sven rapporterade att domaren vid utställningen i Tydinge i april 2015 inte
kommer ha gemensam domare med de övriga arrangerande klubbarna. Sven
arbetar för att boka en domare för stövarutställningen.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att notera.
§ 10 Medlemsansvarig
Svenska kennelklubben kommer övertaga medlemsredovisningen. Vår styrelse
måste därför kontrollera att registeringen av våra medlemmar är korrekt. Detta
sker nästkommande styrelsemöte.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Inget att notera.
____ ____
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§ 13 Övrigt
Klubben arrangerar Stövarjaktens dag på tre platser. I Karlskrona medverkar tre
hundar, i Lönsboda 3 hundar och i Ringamåla mellan sex och nio hundar.
Peter Hermansson kommer undersöka möjlighet att bjuda in föreläsare om
hundar och olika träningssätt.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte är hos Bengt-Åke i Broby den 12 januari 2015 kl
18:30.
§ 15 Avslut
Ordf tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Krister Bertilsson
Justeras:
____________________
Peter Hermansson

____________________
Per-Åke Svensson

____ ____

