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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 23 April 2018 Per-Åke Svensson Norje kl. 17:00
Närvarande: Ordf., Peter Hermansson, Peter Bohlin, Lasse Claesson, Sven Berntsson
, Börje Levin, Per-Åke svensson, Peter Svensson, Erling Nilsson
Frånvarande: Gunnel Strand, Bengt-Åke Strand

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Lasse och 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
Ligger Vilande för stunden

§ 8 Utställning
Allt inför Utställningen är klart som håls i Broby 2018-04-29 Domare blir
Göran Johansson.
Vi ser redan i dag att starttiden som var planerad inte kommer att klaras. Sven B
Kommer att ringa alla utställare och meddela den nya tiden.
Peter B. Fixar till dom nya tiderna på hemsida och på FB.
Sven B lämnade ett glädjande besked på att det var 27 st. Hundar anmälda
§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarklubben delgivits till alla i styrelsen via mail.

§ 10 Medlemsansvarig
68 st. medlemmar enligt sista listan

§ 11 Inkomna skrivelser
____ ____
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§ 12 Rapporter
Inga nya Rapporter inkomna

§ 13 Övrigt
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
.
Peter Hermansson Informerade om att allt är klart och inskickat till nästa tidning.
Lasse Claesson o Peter Svensson informerade om medlemsdagen 2018-08-04
Kommer att genomföras på Tjärö Dagen kommer att starta i Karlshamn med en
Båt tur längs kusten till Tjärö. Där vi vandrar vidare till restaurangen.
(Det serveras Buffé) Kaffe o tårta. Priset per person kommer att bli 285 kr
kommer även att hålas prisutdelning för medlemmars prestationer o utmärkelse.
Peter Hermansson kommer att närvara vid Stövar fullmäktige mötet 1-2/6

§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 30/7 2018 kl. 18.30 Peter Bohlin Mörrum
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Sven Berntsson

____________________
Per-Åke Svensson

____ ____

