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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 8 Jan 2018 Börje Levin kl. 18:30
Närvarande: Ordf., Peter Hermansson, Peter Bohlin, Lasse Claesson, Sven Berntsson
, Börje Levin, Per-Åke svensson, Fredrik Saar
Frånvarande: Peter Svensson, Gunnel Strand, Bengt-Åke Strand

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Lasse och Börje 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
Snapphane provet kommer att genomföras 13/1-14/1 tre hundar anmälda
Lottning av prov mark och domare genomfördes. Provtiden är 08.00-15.00.
Kollegiet kommer att hålas i Lönsboda kl. 16.30 – 17.00 på sön 14/1.
Till dagsdatum är det 6 st. jaktprov genomför
Diskussion om prov datum för Snapphane provet och Km skulle förläggas på
En vardag eller ev. flytas till Februari i stället. För det är problem att ordna
Provmarker i Januari månad.

§ 8 Utställning
Utställningen är bokad och kommer att hålas i Broby 2018-04-29 Domare blir
Göran Johansson. Utställningen beräknas starta för stövare ca kl. 10.00

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

§ 10 Medlemsansvarig
____ ____
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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 8 Jan 2018 Börje Levin kl. 18:30
71 st. medlemmar enligt sista listan

§ 11 Inkomna skrivelser
En Förfrågan om att storklubben närvara på Bosjöklosters Jaktmässa.
Styrelsen får diskutera och lämna besked vid nästa möte.
§ 12 Rapporter
Inga nya Rapporter inkomna

§ 13 Övrigt
Åter var hemsidan under Diskussion och FB. Peter B begärde vid föregående
Möte att meddela vad som skulle förändras via mail. Inga mail är inkomna.
För att kunna hålla detta i liv så måste vi alla dela med oss och skriva något
Om ev. en jaktdag i skogen eller annan händelse. Det upplevs ett problem ang.
.
Detta. Det är Bestämt att bilder på Skjutet vilt inte skall publiceras så det är
Troligtvis många trevliga jakter som inter kommer in på grund av detta.

.

För att vara säker på att vi skall nå ut till våra medlemmar med information
Så tycker Styrelsen att annonsering i tidningen Stövaren ser ut att vara bäst
PR ansvarige skall jobba på detta omg och återkomma med info ang. detta.
Årsmöte kommer att hålas i Lönsboda 22/3 kl. 19.00 plats återkommer vi med

§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 5/3 2018 kl. 18.30 hos Lasse Claesson
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Börje Levin

____________________
Lasse Claesson

____ ____

