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Protokoll 2018-09-17
Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2018-09-17. Kl. 1900, Vrigstad Värdshus

Närvarande.
Cenneth, Roger, Hans, Anna, Anna, Agne, Björn, Stefan, Sören, Pierre.

Anmält Förhinder:
Janne, Anders.

§1a
Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade alla välkomna och tyckte det var skönt att säsongen var igång och öppnade därmed
mötet.

§2
Val av justerare:
Hans Norberg valdes att justera dagens protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkändes.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll:
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§5
Ekonomi:
Kassören går igenom ekonomin, kontanthanteringen är bökig, klubben föredrar Swish, Sm sponsorer börja
trilla in.
§6
Rapporter:
Inga rapporter
§7
Jaktprov:
Kontrakt på respektive jaktprov är klaraska ut för påskrift av respektive ansvarig.
K1, diskuterades om att tidigarelägga med en timme efter telefonkontakt med Gunnar P, och med hans
samtycke beslutades det om att K1 startar 06.00.
Smålands räven flyttas till helgen den 2-3 Mars så det inte kolliderar med stövar-SM, Räv.

§8
Utställningar:
Utställningssäsongen har upphört och med 72 anmälda på sista utställningen i Åseda kunde det
konstateras en bra avslutning.

§9a
Medlemmar:
Klubben uppmanar alla medlemmar att rekrytera nya medlemmar.

§9b
Har-SM 2018
Rutsponsorer klara, reservrutor finns, Domare klarläggs vid nästa möte.

§10
Domare:
84 domare har svarat på årets domarenkät, hittills har 49 deltagit på domardagar, (återstår två områden), tio
domarelever och aspiranter finns för tillfället, där två är klara för slutprov.
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§11
Sponsorer:

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
Inga ärenden

§13
Återemitterade ärenden:
Inga ärenden

§14
Inkomna skrivelser:
Inga skrivelser.
§15
Redaktörens punkt:
Artiklar till Stövaren skall in senast 12 oktober,
Redaktören önskar att articklar skickas till honom i word-dokument.

§15a
Artiklar till stövaren:
Senast 12 oktober.

§16
Övrigt:
2019 års almanackor finns för försäljning, kommer delas ut till respektive kommissarie inför höstens prov,
Påbörjad planering inför klubbträff i Maj, Budkaveln i Skytte som vandrar runt har Styrelsens fulla
välsignelse men inte styrelsens ansvar.
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-Dagens status från valberedningen:
Inget att rapportera.

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:
Inget att rapportera.

-Motioner:
Inga Motioner

§17
Nästa möte:
15 Oktober Vrigstads världshus då ska hela gruppen för årets Stövar-SM, Hare vara med, samling 18.30 för
fika och mötet startar 19.00
§18
Mötet avslutas:
Ordföranden tackar för kvällens möte och avslutar därmed mötet.

Ordförande: Cenneth Quick

Justerare: Hans Norberg

