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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 7 jan 2019 Börje Levin Fridafors kl. 18:30
Närvarande: Ordf., Peter Hermansson, Peter Bohlin, Gunnel Strand, Bengt-Åke Strand, Sven
Berntsson, Börje Levin, Peter Svensson, Per-Åke svensson, Erling Nilsson, Lasse Claesson
Christer Morell Persson.
Frånvarande:

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Börje Levin 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. Christer fick i uppdrag att uppdatera hemsida med hälsningar
Vid högtidsdagar och större Helger.
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.

§ 7 Jaktprov
Jaktprov Snapphanen kommer att genomföras 12-13/1 2019 det är tre hundar
Anmälda. Provtid 08.00 – 15.00 kollegiet kommer att hålas i Lönsboda 13/1 16.30
Lottning av Domare och provområde genomfördes av mötesdeltagarna.
Det diskuterades även om vårt kommande Räv prov som kommer genomföras
16 – 17/2. Planering av Domare och provområde är i gång. Det diskuterades
Även om Begränsning på antal hundar. Frågan ligger vilande till nästa möte.
Arbete pågår med nya jaktprovs registret. Peter B drog lite om vikten med av att
alla berörda måste vara aktiva med igångkörningen av detta. Mer info och
utbildning kommer att hållas för samtliga Domare.
Börje o Peter B är registeransvariga för detta.

§ 8 Utställning
Utställningen i Broby kommer att genomföras 28/4 2019 starttid bestäms senare.
Utställningen genomförs tillsammans med Dreverklubben.
Domare blir Bo Walin.
____ ____

2 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 7 jan 2019 Börje Levin Fridafors kl. 18:30
§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarkllubben. skall delgivits till alla i styrelsen via mail.
Av någon anledning har inte mail som vidarebefordrats kommit fram. Ej heller
något felmeddelande till avsändare. Peter B jobbar på felsökning av detta
misstaget. Samtliga får hjälpas åt och slå larm om felaktigheter uppstår.

§ 10 Medlemsansvarig
66 st. medlemmar enligt sista listan även inrapporterats till SKK
§ 11 Inkomna skrivelser
Inga nya skrivelser
§ 12 Rapporter
Inga rapporter

§ 13 Övrigt
Ordförande konferens kommer att hålas i Upplands Väsby 24/3 2019
Peter Hermansson kommer att vara på plats. Frågor som ni vill ta upp
Skal vara inkomna till Peter H senast 29/1 2019.
Det ligger några Insamlingsjakter inplanerade på Skåne-Blekinges
Hundförare. Det är fantastisk roligt att klubben har fått detta förtroende
Och ett utmärkt sätt att marknadsföra klubben sen att det görs till behövande
Värmer lite extra i oss Stövarjägare.

§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 11/2 2019 kl. 18.30 Per-Åke Svensson Furumo
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Börje Levin.

____________________
Per-Åke Svensson.
____ ____

