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Dagordning 2019-03-18
Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2019-03-18 Kl. 1900, Vrigstad Värdshus

Närvarande.
Cenneth Q, Hans N, Anna G, Agne P, Jan-Erik B, Anders K, Sören E, Björn M, Pierre G.

Anmält Förhinder:
Anna L. Roger

§1a
Mötets öppnande:
Ordföranden hälsade alla välkomna till dagen möte och öppnade därmed mötet.

§2
Val av justerare:
Anna G valdes att justera dagens protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll:
Godkänns för arkivering.
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§5
Ekonomi:
Kassören redogör för ekonomin,
En skickad ansökan för bidrag för 2018 år stövar-sm är ej besvarad kassören ska forska i varför.
En Ekonomisk rapport från kassören är på gång.

§6
Rapporter:
En rapport är skickad till sv,stkl från smstk och är muntligt besvarad mer info om det efter ordförande
konferensen.

§7
Jaktprov:
Björn redogjorde sitt deltagande från årets stövar sm, räv som Värmland arrangerade, ett välarrangerat
evenemang, från Värmlands stövarklubb med bra provrutor, kost och logi.
Jaktprovs ansvarig redogjorde från Eksjö och Smålandsräven. Kan konstatera att det är välarrangerade
prov med bra resultat.
Uttagningen av domare till mästerskapstävlingar är delegerat på uppdrag åt jaktprovsansvarig,
domaransvarig och medlemsansvarig med förslag till styrelsen som godkänner domare.

§8
Utställningar:
Utställningen i Värnamo är flyttad från brukshundsklubben pga. Dubbelbokning, utställningen kommer att
vara vid Våxtorps hembygdsgård. Två domare är klara, Smålandsstövarföreningen kommer hålla årsmöte i
samband med utställningen.

§9a
Medlemmar:
Medlemsantalet ligger på samma antal som förra året.
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§10
Domare:
Under året har sju nya domare blivit examinerade.
Fyra domare under utbildning.
Tre nya domare beslutade att påbörja utbildning.

§11
Sponsorer:
Det konstaterades att det är svårt att få tag i sponsorer. Det är ett arbete som alla får hjälpa till med.

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
Inga bordlagda eller pågående ärenden.

§13
Återemitterade ärenden:
Inga återemitterade ärenden.

§14
Inkomna skrivelser:
En skrivelse från sv,stkl angående ett extra insatt möte vid ordförande konferensen.
En inkommen skrivelse där angående en egen sida för ”barncancer” jakten, wisma går in och sponsrar
sidan, styrelsen ser positivt på samarbetet och efter ömsesidig dialog lösa det på bästa sätt.

§15
Redaktörens punkt:

§15a
Artiklar till stövaren:
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§16
Övrigt:
Porto är dyrt, går det att skicka mer elektroniskt?!
Klubbträffen i Växjö den 29 Maj, Anna Pamuk från Fjällveterinärerna är inbokad.
Ett förslag om nya profilkläder till klubben, Anna G utses att forska vidare i det.
Det framkom och diskuterades Gunnar P agerande vid stövar SM Räv 2019,

Styrelsen beslutade att notera denna diskussion i dagens protokoll .

-Dagens status från valberedningen:

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:

-Motioner:

§17
Nästa möte:
6 April, Gransholm 09,30. Samling 09,00 för gemensam fika.

§18
Mötet avslutas:
Ordföranden tackade för väl genomfört möte och avslutade mötet.

Ordförande: Cenneth Quick

Justerare:

