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Dagordning 2018-11-26

Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2018-11-26 Kl. 1900, Vrigstad Värdshus

Närvarande.

Kenneth Quick, Pierre Gustafsson, Björn Malmgren, Roger Nilsson, Agne Pettersson, Anna Green, Jan-Erik

Berg, Sören Engström, Hans Norberg, 

Anmält Förhinder:

Anna Lindborg, Anders Kristiansson, Stefan Johansson

§1a

Mötets öppnande:

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§2

Val av justerare:

Björn Malmgren valdes att justera dagens protokoll

§3

Dagordningens godkännande:

Dagordningen godkänns

§4

Föregående mötesprotokoll från

Smstk protokoll:

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
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§5

Ekonomi:

Kassören redogör kassaflödet och har inget anmärkningsvärt att förtälja.

Ev, swishbetalning från ”cancerjakten” kommer göras upp med kassör och berörda- 

§6

Rapporter:

Stefan Johansson har valt att hoppa av styrelsearbetet för Smålands Stövarklubb, fram till årsmötet 

kommer Lars Eriksson vara den som upprätthåller hemsidan.

§7

Jaktprov:

2019 Års stövar-SM för stövare som driver Hare har genomförts med goda ord från flera håll, utvärdering 

kommer senare, Kostaprovet är näst på tur.

§8

Utställningar/Elmia:

Inbjudan från Elmia game fair har kommit Anna Lindborg sköter kontakten och behöver hjälp med monter 

när mässan genomförs 30 Maj- 1 Juni.

§9a

Medlemmar:

Smålands stövarklubb står för kostnaden av banhyra vid klubbskyttet

§9b

Har-SM 2018

En Eloge skickad från svenska Stövarklubbens representanter, och även från deltagare.
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§10

Domare:

En ny domare är examinerad, Erik Balk från Vena.

§11

Sponsorer:

Julhälsningar skall skickas till sponsorer, även tack kort till Sm- sponsorer.

§12

Bordlagda och pågående ärenden:

Inga ärenden.

§13

Återemitterade ärenden:

Inga ärenden.

§14

Inkomna skrivelser:

Inga inkomna skrivelser.

§15

Redaktörens punkt:

Skickat in bidrag till Stövaren ang. Stövar- SM

§15a

Artiklar till stövaren:

Se redaktörens punkt.

§16

Övrigt:

Tack till rutsponsorer, fogdar, markvärdar via sms skickas ut.

Behövs en ansvarig för Smålands Stövarklubbs Facebooksida, 

Förslag om att likt jaktproven ordna arbetsgrupper till våra utställningar.
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-Dagens status från valberedningen:

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:

-Motioner:

Inga motioner.

§17

Nästa möte:

14 Januari 2019 kl. 19.00 Vrigstads Världshus

§18

Mötet avslutas:

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet.

Ordförande: Cenneth Quick                                                               Justerare: Björn Malmgren


