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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 1 Juni. I naturen i Gaslunda kl. 16:00
Närvarande: ., Peter Svensson, Sven Berntsson, Peter Bohlin, Börje Levin, , Lasse Claesson, ,
Gunnel Strand, Bengt-Åke Strand, Peter Hermansson , Per – Åke svensson, Satu Hägg .
Frånvarande: ,

§ 1 Mötets öppnande
Peter B. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Lasse Claesson Börje Levin valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes/ Ett avstämningsmöte i rådande tider
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll Genomgång vid nästa möte.
§ 5 Organisation och struktur
Ingen förändring.
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som fortsatt god och stabil.
§ 7 Jaktprov
Planeringen för DM går enligt planering. förläggning samt boende är klart.
Planerat Datum för Dm är 2-3/11. September provet samt Dm uttagning 26-27/9
Inkommen information senare på kvällen av Värmlands Stövarklubb är att dom
Ställer in SM 2020. Detta. (Information inkommen efter mötets slut)
Domaredagen kommer att genomföras även i år förslag på datum 22/8 eller 30/8
Datum beslutas vid nästa möte.
Ansökan om provverksamheten för 2020 – 2021 är inskickat

§ 8 Utställning
Efter rådande situation fick vi ej genomföra utställningen i APR men vi skickade
In en ny ansökan och fick dispens på en ny utställning 2/8 och kommer att arbeta
Fram ett program så utställningen kan genomföras så säkert som möjligt efter
Rådande situation vi har i samhället i dag.
Ansökan om utställning 2022 är inskickad med revidering om att vi ansöker
Om en i Apr och en i Aug.
§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarkllubben. Är delgivna till alla i styrelsen via mail.
____ ____

2 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 1 Juni. I naturen i Gaslunda kl. 16:00
§ 10 Medlemsansvarig
70 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.
§ 12 Rapporter
Det har kommit skrivelser från borde SKK och Svenska Stövarklubben ang.
Corona epidemin och regler som skall följas nästan dagligen. Allt material
Har delgivits till hela styrelsen efterhand via mail.
§ 13 Övrigt
Enligt utskick så kommer vi att få en prishöjning på hundfoderpriserna.
Gunnel o Per-Åke går i genom priser och återkoppla med vad prisökningen
Kommer att bli. Peter B uppdatera prislistan på hemsida snarast där efter.
Årsmöte 2020-04-15 blev inställt och skjutet på framtiden och nytt datum är
Ej fastslagit.
Medlemsdag är planerad att genomföras i Gaslunda 1/8 ca kl.14.00
Även KM i Lerduve skytte kommer att genomföras ej fastslagit datum Se fb
Senare.

§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte i Grushålan vid KM i Lerduve Skytte
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Börje Levin

____________________
Lasse Claesson

____ ____

