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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 2 Nov 2017 Sven Berntsson kl. 18:30
Närvarande: Ordf., Peter Hermansson, Peter Bohlin, Lasse Claesson, Sven Berntsson
, Börje Levin, Bengt-Åke Strand, Per-Åke svensson, Gunnel Strand, Peter Svensson,
Frånvarande: Fredrik Saar

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Sven o Peter S 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 kommer att hållas unghunds mästerskap v45 för Hamilton och v46 för
Schiller. Dom som är intresserade får anmäla sej via rasklubben.

Inga nya jaktprov är inkomna

§ 8 Utställning
Utställningen är bokad och kommer att hålas i Broby 2018-04-29 Domare åter
kommer vi med.

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

§ 10 Medlemsansvarig
72 st. medlemmar enligt sista listan

____ ____
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§ 11 Inkomna skrivelser
Inget att notera
§ 12 Rapporter
Inga nya Rapporter inkomna

§ 13 Övrigt
Börje informerade om resan från DM som anordnades av Östergötlands
Stövarklubb. Och klubbens representant var Hjälmsereds Wilja o ägare John
Svaneland.
Peter B vill att alla skall sätta sej och skriva ner det dom vill ha förändrat på
Hemsidan. Och delge sina synpunkter via mail till Peter B.
Sven Berntsson och Peter Bohlin kommer att dra i trådarna tillsammans
Med IT ansvarig på vad som skall göras om eller ändras på hemsidan.
Stövare Jaktens Dag kommer att hålas 2017-12-02
Vi kommer att närvara med hundar på tre platser. Mer information kommer
På hemsida och FB.
.
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 8/1 2018 kl. 18.30 hos Börje Levin
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Sven Berntsson

____________________
Peter Svensson

____ ____

