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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 7 januari. Strand i Broby kl. 18:30
Närvarande: ., Peter Svensson, Sven Berntsson, Peter Bohlin, Börje Levin, , Lasse Claesson, ,
Gunnel Strand, Bengt-Åke Strand, John Svaneland, Ingela Svaneland
Frånvarande: , Per-Åke svensson, Peter Hermansson

§ 1 Mötets öppnande
V Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Peter Svensson 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
Planeringen för DM har påbörjats. Alla börjar titta på förläggning av provrutor.
Två förslag finns i dag på förläggning samt boende. Uppföljning vid nästa möte.
Vi har i dag två förslag på DM datum 2–3/11 samt 9/10/11 2020.
Snapphane provet samt KM kommer att genomföras 11 – 12/1 2020
Vi har tre hundar anmälda. Kollegiet håller vi på Sön 12/1 kl.17.00

§ 8 Utställning
Domare för utställningen i Broby 2020-04-26 Blir Dennis Liljeberg
allt material är klart och 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 medlemskontakter.
§ 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.
____ ____
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§ 12 Rapporter
Inga inkomna rapporter
§ 13 Övrigt
Tyvärr fick vi stå tillbaka med vår Stövarjaktens dag i år. Som situationen är nu så
Är det stora problem på grund av älg o grisjakter pågår som bäst vid detta datum.
Vi får diskutera och jobba vidare på hur vi går till väga nästa år.
Gunnel o Börje har tittat över priser på hundmaten och meddelar att priserna
Ligger rätt och ingen avisering om höjning.
Årsmöte 2020-04-15 Medborgahuset i Lönsboda kl. 19.00
Inbjudan aviseras på Hemsida/ fb samt i tidningen Stövaren
§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte 6/4 2020 kl. 18.30 Sven Berntsson Gränum
§ 15 Avslut
V Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Peter Svensson

____________________
Sven Berntsson

____ ____

