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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 21 Sep 2015 Jägartorpet Olofström kl. 18:30
Närvarande: Ordf., Peter Hermansson, Bengt-Åke Strand, Börje Levin, Peter Bohlin
Sven Berntsson, Gunnel Strand, Lasse Claesson, Erling Nilsson
Frånvarande: C-F Sehlin, Per-Åke Svensson, Fredrik Saar

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Lasse Claesson och Gunnel strand valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5 Organisation och struktur
Peter B meddelade att han eventuellt har en ungdom på gång
Till ungdomsverksamheten.
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.
§ 7 Jaktprov
Börje meddelade att förslag på nya jaktprovsregler ligger ute nu som alla
Bör läsa igenom till nästa möte.
En hund är anmäld till september provet 26-27/9
Diskussion om uttagen hund till DM inte får starta för Skåne-Blekinge
Styrelsens beslut står fast.
Domaredagen var belägen i Lönsboda 10 st. samlades 19/9 06.30
En hund släpptes för bedömning. Dagen avslutades med diskussioner
Och gemensam bedömning av hunden.

§ 8 Utställning
Diskussion om vi behöver någon mer utställningsansvarig i klubben
Ny kurs går i Upplands Väsby 28-29 november Peter B tillfrågad.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Utbildning för Ordförande o Sekreterare Kassör 24/10 2015 Umeå
§ 10 Medlemsansvarig
78 st. medlemar enligt sista listan
____ ____
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§ 11 Inkomna skrivelser
Inbjudan om utbildning för Ordförande, Sekreterare, Kassörer i Umeå
2015-10-24
§ 12 Rapporter
Sven Berntsson representerade Skåne-Blekinge stövarklubb på viltvårdsdagen
Som hölls vid jägartorpet i Olofström 18 september
.
§ 13 Övrigt
Diskuterades åter vad vi kan göra för att hitta och värva medlemmar
Vid vår senast träff på skjutbanan slutade det med att vi hade två nya
medlemmar Så 2016 anordnas två tillfällen på skjutbanan med aktiviteter.
Ny Dator skall inhandlas och programmeras av Christer Morell Persson
Per-Åke, Fredrik, Peter B, kommer att kontakta jaktklubbar som håller på med
Jägarexamen kurser om att vi står till förfogande med föredrag om stövarjakt
Plus att vi ordnar en dags stövarjakt för dom som är intresserade.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte Bestämdes till 26 okt kl. 18.30 Jägartorpet
Olofström.
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin
Justeras:
____________________
Gunnel Strand

____________________
Lasse Claesson

____ ____

