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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 29 februari 2016 Per-Åke Furumo kl. 18:30
Närvarande: Ordf., V Bengt-Åke Strand, Börje Levin, Peter Bohlin ,Sven Berntsson, Gunnel Strand,
Lasse Claesson, Per-Åke svensson, Peter Svensson, Erling Nilsson ,Fredrik Saar
Frånvarande: C-F Sehlin, Peter Hermansson

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Lasse Claesson och Fredrik Saar valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 5 Organisation och struktur
Ingen förändring
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.

§ 7 Jaktprov
Protokoll på anmälan skall vara korrekt ifyllt
Antal jaktprov 2015 visar på en stigande trend

§ 8 Utställning
Utställningen i Broby äger rum vid Tydingesjön i samarbete med Bassetklubben
24/4 2016 tid/klockslag meddelas på hemsidan. Domare är Bo Vallin
Anmälningar för Utställningar 2017-2018 är inskickade av Sven Berntsson

§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarklubben har delgivits till alla i styrelsen via mail
§ 10 Medlemsansvarig
79 st. medlemmar enligt sista listan i feb. Några ligger efter med betalningar
Vår medlemslista skall uppdateras.
§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera
____ ____
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§ 12 Rapporter
Det har inkommit mycket positiva besked på våra hundförare och klubb
för att vi ställer upp med hundar till jaktlag och att vi ställer upp på olika
Aktiviteter.
.
§ 13 Övrigt
Lite diskussioner ANG hemsidan. Vi har fåt lite påtryckningar om den inte
Uppdateras. Vi har tagit åt oss av kritiken och jobba nu vidare med detta
.
Peter B informerade om att lerduveskyttet startar 13/3 och påsksmällen 28/3

§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 17/3 kl. 19.00 Lönsboda

§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Fredrik Saar

____________________
Lasse Claesson

____ ____

