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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 10 April 2021. I naturen i Gaslunda kl. 14:00
Närvarande: ., Sven Berntsson, Peter Bohlin, Börje Levin, , Lasse Claesson, ,
Gunnel Strand, Bengt-Åke Strand, Peter Hermansson, Per – Åke svensson, Erling, Christian. .
Frånvarande: , Peter Svensson,

§ 1 Mötets öppnande
Peter H. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsmän
Erling N. Per-Åke S valdes till att justera dagens protokoll.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och godkändes på samtliga punkter.
§ 5 Organisation och struktur
En styrelsemedlem meddelade att han ställer sin plats till förfogande.
Valberedningen informerad.
§ 6 Ekonomi
Klubbens ekonomiska status rapporterades som god och stabil.
§ 7 Jaktprov
Planerade jaktprov för 2021–2022 är klara och godkändes på mötet och kommer
att skickas in till svenska stövarklubben.
Domaredagen kommer att genomföras även i år. Fastslagit datum är 22/8 med
samling vid marknadsplatsen i Lönsboda kl. 06.00.
För några v sedan fick samtliga lokalklubbar information om att arrangör av Har
SM 2020 hoppat av. Samtliga klubbar fick då förfrågan. Skåne-Blekinge skickar
Då en Intresseanmälan. Svenska stövarklubben har meddelat att vi kommer att bli
arrangör av Har SM för 2020.
En arbetsgrupp för planeringen av Har SM är bildat och personer är utsedda för
Varje post. Planeringen är i full gång. Vi har ett planerat provdatum för SM 2020
Klart men inväntar lite uppgifter till innan vi kan fastställa och offentliggöra datum.

§ 8 Utställning
Efter rådande situation kan vi nu meddela att utställningen 25/4 är inställd.
Diskuterades om vi skulle söka dispens för en i höst. Samtliga var skeptiska
Till att situationen som råder skulle ändras till augusti så ingen utställning i år.

____ ____
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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skåne-Blekinge Stövarklubb
den 10 April 2021. I naturen i Gaslunda kl. 14:00
§ 9 Svenska Stövarklubben
Protokoll från Svenska Stövarkllubben. Är delgivna till alla i styrelsen via mail.
§ 10 Medlemsansvarig
72 st. medlemmar Peter H o Peter B skall Hjälpa till med medlemskontakter.
Peter H håller koll på U 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
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
Peter B informerade om att hundfodret rullar på och han skickar redovisning till
Gunnel varje månad för avstämning.
Planerat Årsmöte är 2021-05-29. Kl. 14.00 Södra Gaslunda 24 29391 Olofström
Kallelse kommer på FB hemsida och i tidningen stövaren.
Medlemsdag kommer att hållas i sommar. Datum o plats bestäms längre fram.

§14 Plats för nästa styrelsemöte
Plats för nästa styrelsemöte i Gaslunda 29/5 kl. 13.00
§ 15 Avslut
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
____________________
Peter Bohlin

Justeras:

____________________
Per-Åke Svensson

____________________
Erling Nilsson

____ ____

