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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 28 Mars 2019 Peter Svensson Asarum 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
Bengt-Åke Strand och Sven Berntsson 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
Diskussion om kommande säsongs fasta jaktprov och provrutor. Samtliga jobbar
På att vi redan nu försöker förankra och ha koll på detta och gör uppföljning.
Samtliga fasta jaktprovs datum är nu fastställda för 2019–2020. Se bilaga
Sista kollegiet genomfördes 4/3 i Fridafors och samtliga prov är skickade till SKK.
Börje o Peter B jobbar på en utbildningsdag för inrapportering i nya systemet för
Samtliga domare.

§ 8 Utställning
Utställningen i Broby. Fastslagen till 28/4 2019 starttid bestäms senare.
Domare blir Bo Walin.
Samtliga jobbar och letar lite sponsorer till Priser och till lotteri
§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarkllubben. Flyter nu på till alla i styrelsen via mail.
Föregående anmärkning är nu släckt.

____ ____
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§ 10 Medlemsansvarig
67 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
Ordförande Peter Hermanson deltog i ordförande konferensen 2019-03-24
Samtliga fick ta del av informationen som hölls på mötet. Mötesprotokoll ligger på
Svenska Stövarklubben hemsida.

§ 13 Övrigt
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
Datum för medlemsdagen bestämdes till 3/8 mer info kommer om dagen.
Domaredagen kommer att genomföras 2019-08-31 i Lönsboda.
KM i Lerduve skytte kommer att genomföras 2019-08-18 i Grushålan

§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 10/4 2019 kl. 19.00 i Lönsboda
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Bengt Åke Strand

____________________
Sven Berntsson
____ ____

