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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 12 januari 2015 hos Gunnel och Bengt-Åke i Broby
Närvarande: Ordf Krister Bertilsson, Bengt-Åke Strand, Gunnel Strand, Börje Levin Sven Berntsson,
Per-Åke Svensson, Peter Hermansson, Lasse Claesson, Peter Bohlin, C-F Cehlin.
Frånvarande: Ingen

§ 1 Mötets öppnande
Ordf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Sven och Börje 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
Viss planering inför helgens elitklassprov Snapphanen genomfördes.
§ 8 Utställning
Sven har bokat både domare och ringsekreterare till årets stövarutställning i
Tydinge den 26 april kl 09:00. Domare blir Göran Hallberger.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Inget att notera.
§ 10 Medlemsansvarig
Bengt-Åke rapporterade att enligt senast mottagna medlemsförteckning är
klubbens medlemsantal 81 st. Verifiering av listan pågår.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera.
§ 12 Rapporter
Vid klubbens arrangemang av Stövarjaktens dag den 6 december 2014 deltog
59 personer och 15 hundar fördelat på tre områden. Dagen rapporterades som
trevlig och positiv för stövarjaktens uppmärksamhet från samtliga deltagare från
styrelsen.
____ ____
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§ 13 Övrigt
Årsmöte hålls den 19 mars kl 19. Krister anordnar lokal. Kallelse till årsmöte
skickas tillsammans med uppdaterad årsagenda ut till klubbens medlemmar.
Peter Hermansson arbetar fortsatt med att undersöka möjlighet att bjuda in
föreläsare om hundar och olika träningssätt.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte är hos Krister i Broby den 5 mars 2015 kl 18:30.
§ 15 Avslut
Ordf tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

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

____________________
Börje Levin

____ ____

