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

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Sven Berntsson 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
Ingen förändring
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.

§ 7 Jaktprov
Ligger nu Vilande

§ 8 Utställning
Eftersom Bassetklubben har fåt in många anmälningar till utställningen så har vi
Blivit tvungna att ändra domare. Det blir i stället Morgan wackt som dömer
Utställningen blir tillsammans med Dreverklubben.

§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarklubben har delgivits till alla i styrelsen via mail
Ordf. Peter Hermansson kommer att närvara vid Stövarfullmäktige möte 4/6
§ 10 Medlemsansvarig
78 st. medlemmar enligt sista listan

§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera
____ ____
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§ 12 Rapporter

.

Det Kommer att anordnas en Medlemsdag i Aug för medlemmarna med
.
diverse festligheter samt prisutdelningar för prestationer som varit under året
Mer info om detta kommer att delges efter nästa styrelsemöte i juni.

Vi kommer även att starta upp en tävling i lerduve skytte där Klubbmästaren
Kommer att koras. Planerat datum för detta är 20/8 (mer info kommer)
.
§ 13 Övrigt
Efter påtryckningar om hemsidan så ligger It ansvarig i med sitt arbete att få
Till dom mest väsentliga bitarna och kommer att visas inom kort.
Påminnelse om vår dressyr o lydnadskurs start 4/5 hos Per-Åke Svensson
.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 13/6 kl. 18.30 Bengt-Åke Broby

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

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Sven Berntsson

____________________
Per-Åke Svensson

____ ____

