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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 11 Feb 2019 Per-Åke Furumo kl. 18:30
Närvarande: Ordf., Peter Hermansson, Peter Bohlin, Gunnel Strand, Bengt-Åke Strand, Sven
Berntsson, Börje Levin, Peter Svensson, Per-Åke svensson, Lasse Claesson

Frånvarande:

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

§ 7 Jaktprov
Jaktprov Snapphaneräven kommer att genomföras 16-17/2 lottning av provruta
Samt Domare genomfördes. Det är tre hundar anmälda. Provtid fastställdes till
08.00 – 15.00 Kollegiet håls på sön kl. 17.00 i Lönsboda.
Sista kollegiet för säsongen blir 4/3 plats bestäms senare
Anmälningar i nya systemet börjar komma igång sakta men säkert. Samtliga är
Inrapporterade. Snapphane provet kommer att skrivas på papper och läggas in
I lugn o ro senare. ev. vid Domare utbildningen. Peter B skickar underlag till hund
ägare och domare som berör snapphanerävens prov via mail.

§ 8 Utställning
Utställningen i Broby. Fastslagen till 28/4 2019 starttid bestäms senare.
Domare blir Bo Walin.
Sven meddelade att allt är klart och inskickat för utställning 2021
§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarkllubben. skall delgivits till alla i styrelsen via mail.
Efter att fel upptäcktes så ser det bra ut nu och samtliga mail har gåt fram.

____ ____

2 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 11 Feb 2019 Per-Åke Furumo kl. 18:30
§ 10 Medlemsansvarig
69 st. medlemmar enligt sista listan.
§ 11 Inkomna skrivelser
Eftersom det inte kommer att skickas någon påminnelse från Svenska Stk
När sista dag för inrapportering är i fortsättningen så får vi lägger vi till detta
Under ( & 11. Sista inrapporterings dag ) Till Svenska Stk.
§ 12 Rapporter
Inga rapporter

§ 13 Övrigt
Peter Hermansson kommer närvara på Ordförande konferens 24/3 2019
Dressyr o lydnadsträning starar upp 3/4. Kl.18.00 och det blir på ons. Övrigt
Bestäms på plats efter hand. Plats blir på Havsgårdens Hundpensionat
Kontakt Per-Åke eller Satu.
Datum för årsmöte är fastställt till 10/4 kl. 19.00 Medborga huset Lönsboda.
Inbjudan annonseras i tidningen Stövaren och Hemsida. Ej via brev
Skinnmarknaden i Lönsboda blir 16/3 och Skåne-Blekinge stövarklubb är
Inbjudna att närvara och det har vi tackat ja till.

§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 28/3 2019 kl. 18.30 Peter Svensson Asarum
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Peter Svensson.

____________________
Lasse Claesson.

____ ____

