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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 18 Aug 2019. Peter Bohlin Grushålan kl. 10:00
Närvarande: Ordf., Peter Hermansson, Peter Bohlin, Sven Berntsson, Börje Levin, , Lasse Claesson,
Per-Åke svensson, Hasse Svensson, Alf Jönsson, Erling Nilsson
Frånvarande: Gunnel Strand, Bengt-Åke Strand, Peter Svensson

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Börje Levin 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
Nu har vi fått Datum för när SM 2020 blir så nu kan vi påbörja arbetet med att
Planera DM 2020.
Domare dag genomförs som vanligt 31/8 06.00 samling Lönsboda. Vi släpper
2 hundar. Det blir praktiska övningar i nya inrapporterings systemet.
September provet/Dm uttagning genomförs 28-29/9 sista anm. Dag 21/9
Utbildning i nya inrapporterings systemet för domare kommer att hållas 19/8
Av Börje Levin o Peter Bohlin
Fortsatta diskussioner och uppföljningar om förläggning av provrutor
Samtliga jobbar vidare med detta. Uppföljning vi nästa möte.
§ 8 Utställning
Allt är under kontroll. Samarbetet med Dreverklubben fortskrider. Domare ej
Bestämd för 2020. Allt material är inskickar inför 2022 utställning.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarkllubben. Är delgivna till alla i styrelsen via mail.
§ 10 Medlemsansvarig
69 st. medlemmar Peter H o Peter B skall Hjälpa till med medlems kontakter.
____ ____
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§ 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.
Det har inkommit skrivelse som delges 19/8 till domare vid utbildningen.
§ 12 Rapporter
Medlemsdagen 2019 Genomfördes som vanligt med flaggan i topp. Vi blev 22 st.
Hedersnål tilldelades för gediget arbete för klubbens styrelsemedlemmar.
Gunnel Strand, Per-Åke Svensson, Sven Berntsson.
Plaketter o Diplom överlämnades för prestationer från föregående säsong.

§ 13 Övrigt
KM i Lerduve skytte genomfördes under dagen i Grushålan. Klubbmästare 2019
Blev Peter Bohlin.
Som lokalklubb letar vi alltid efter nya saker som vi kan göra för att stimulera
Och hitta på. Har ni förslag på något så meddela styrelsen.
Vårt sista förslag på Diplom slog väl ut och det är positivt.
Boende och lokaler inför DM 2020 Sven B kontrollera till nästa möte.
Förslag på bilder på samtliga domar i Stövarboken. Peter B följer upp detta.
Ang. provberättelser. Saknas på vissa prov i stövarboken men finns med på vissa
Peter B kollar upp detta med Andreas
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 23/9 2019 kl. 18.30 Börje i Fridafors
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
____________________
Börje Levin
Sven Berntsson
____ ____

