
Protokoll 2019-01-14
Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2019-01-14. Kl. 1900, Vrigstad Värdshus

Närvarande:

Cenneth Quick, Hans Norberg Agne Pettersson, Björn Malmgren, Anders Kristiansson, Sören Engström,

Jan-Erik Berg, Lars Eriksson, Anna Green närvarande under del av mötet.

Anmält Förhinder:

Pierre Gustafsson, Anna Lindborg, Hans Norberg, Roger

§1

Mötets öppnande:

Ordföranden började med att hälsa alla välkomna och öppnade därmed kvällens möte.

§2

Val av justerare:

Sören Engström och Cenneth Quick valdes att justera dagens protokoll. I Pierres frånvaro,

väljs Anders Kristiansson att skriva kvällens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande:

Dagordningen godkändes av styrelsen

§4

Föregående mötesprotokoll

Diskussionen från förra mötet ang ekonomi runt Bröderna Petterssons vandringspris beslutades att smstk

tar kostnad för detta.

§5

Ekonomi:

Agne ger oss en föredragning om ekonomin vilken följer budget och prognos, vi går lite plus men inte mer.

Kennel Hagels donationsfond är i nivå som ifjol. Väntar på att revisor Yngve Isacsson kommer och hjälper

till med att stänga 2018 för överföring till 2019 ska bli rätt.



§6

Rapporter:

Inget att rapportera

§7

Jaktprov:

Nytt IT-system för att administrera jaktprov, ”Jaktprovsdata”. Testat programmet under Värnamo-provet med

gott resultat. Diskussion och jämförelse med system som Svenska Stövarklubben tagit fram. Enligt analys

och utredning verkar Sstk system sämre. Smstk beslutar att använda eget system.

Janne Berg och Kenneth Quick får till uppgift att orientera Sstk i en skrivelse.

86% av hundarna vid Värnamoprovets kollegium gick till pris i Ekl. Närvaron var även mycket hög vid

provets kollegium vilket också var mycket positivt.

38 st hundar anmälda till Eksjöprovet fram till 190114

§8

Utställningar:

Utställningsprogrammet är klart

§9a

Medlemmar:

5st nya medlemmar i klubben Diskussion gick huruvida man skulle kunna locka fler. Förslag om att låta en

ny stövarägare få sitt första år i klubben gratis för att på så vis knyta an sig betalande medlemmar till år 2.

Ordf. fick till uppgift att ta med sig förslaget till Sstk ordförandekonferens.

Årsmötesförhandlingar kommer ske vid Villa Gransholm 190406 enligt styrelsens beslut, kostnad 200kr per

deltagande medlem.

§9b

Stövar SM för Harhundar 2018

Smålands stövarklubb har av Svenska stövarklubben mottagit diplom för väl utfört SM för harhundar.

§10

Domare:

3 st nya domare samt 1 st under examination, även fler på g.



§11

Sponsorer:

Vid större evenemang i framtiden kommer Sstk underlätta för lokalklubbar genom att sköta om

sponsorsfrågorna.

Smstk är mkt tacksamma och överväldigade över alla sponsorers välvilja och engagemang.

§12

Bordlagda och pågående ärenden:

Inga bordlagda ärenden.

§13

Återemitterade ärenden:

Inga ärenden.

§14

Inkomna skrivelser:

Inga inkomna skrivelse finns.

§15

Redaktörens punkt:

Inget att rapportera

§15a

Artiklar till stövaren:

Årsmötesförhandlingens kallelse ska in till Stövaren.

Ansvariga ska skicka sitt underlag till nästa nummer snarast.

När det gäller materalet till Stövaren skall alltid Ordförande, Sekreterare och Redaktör få allt underlag som

går in till tryck.

§16

Övrigt:

Anna Green lämnade förslag att statuter för vandringspriserna måste ses över, Anna utser hjälpredor.



Medlemsträff i Växjö 190629 med Fjällveterinärerna och Anna Pamuk.

Blänkare om  representation för stövarjakt som genomförts på Öland ska läggas upp på hemsidan, artikel

kommer även i Svensk Jakt.

Alla förslag godkändes

§17

Nästa möte:

Måndagen de 18 mars kl. 18.30 på Vrigstad Värdshus.

§18

Mötet avslutas:

Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade dagens möte avslutat.

Ordförande: Cenneth Quick                                                 Mötessekreterare: Anders Kristiansson

________________________________                            ______________________________________

Justerare: Sören Engström

_Sören Engström______________________________
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