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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 9 jan 2017 Börje Levin Fridafors kl. 18:30
Närvarande: Ordf., Peter Hermansson, Peter Bohlin, Lasse Claesson, Sven Berntsson
, Börje Levin, Fredrik Saar, Per-Åke svensson, Bengt-Åke Strand, Gunnel Strand,
Frånvarande: C-F Sehlin,

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

§ 7 Jaktprov
Det jobbas vidare på uttagningsreglerna för uttagning av DM hund.
Peter Hermansson kommer att närvara 18/3 vid regel konferensen
Om dom nya jaktprovs reglerna som träder i kraft nästa jaktsäsong.
Det är tre hundar anmälda till Elitprovet Snapphanen 14 - 15/1 17
Lottning av provark och domare för respektive dag genomfördes.
Provområde blir Bökön , Gaslunda , Hjärtsjömåla prov tid 08.00-16.00
Kollegium kommer att hållas sön 15/1 kl.17.00 i Lönsboda.

§ 8 Utställning
Utställning 2016-04-30 Vid Tydinge sjön i Broby domare är inte klart ännu
Mer info meddelas på hemsidan om tider och Domare.

§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarklubben har delgivits till alla i styrelsen via mail

____ ____
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§ 10 Medlemsansvarig
75st. medlemmar enligt sista listan

§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera
§ 12 Rapporter
Stövarjaktens Dag genomfördes endast på en ort i år Ringamåla blev platsen
Det blev 15st. jägare och 5 Stövare som hade en trevlig dag tillsammans.

§ 13 Övrigt
Diskuterades om hemsidan uppbyggnad och information som ligger där
Alla är överens om att vi måste ta ett alvarligt tag i detta nu.
Arbetsgrupp för detta blir. Peter B, Fredrik S, Sven B.
Det bestämdes att Årsmötet kommer att hållas i Lönsboda 2017-03-30 kl. 19.00
Inbjudan kommer att utlysas på hemsida och brev. Bengt-Åke Strand , Gunnel Strand,
.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 23/3 kl. 18.30 Lasse Claesson Gaslunda
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Fredrik Saar

____________________
Per-Åke Svensson

____ ____

