Protokoll styrelsemöte 2021-03-14
Tid: ca 17.00
Närvarande: Stefan Kent Lars Per Jesper Daniel Inger Anders Anders från valberedningen
Anmält förhinder: Tobias
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet
§ 2 Val av justerare.

Kent Karlsson

§ 3 Föregående protokoll.
Sist protokoll OK
§ 4 Kassören redogör för ekonomin
Allt är OK och betalat Klubben har en god ekonomi

§ 5 Rapport från Svenska stövarklubben
Det arbetas med många regelrevideringar. Arbetet fungerar bra med nya styrelsen
Frågan har gått ut om det finns intresse till arrangerande klubbar
av 2020års Hare SM och 2021års Räv SM
§ 6 Hemsidan
Fungerar bra med snabba uppdateringar
7 Aktivitetsplan 2021
Genomgången OK Förslag på aktivitetspaln läggs in på Hemsidan
§ 10 Rapport från dom olika sektionerna
Sammankallande i fetstil
Utställning Inger Kent Ingalill. Utställning 2021
Daniel går igenom SKKs policy för utställningar våren 2021
Förslag 14/8-2021 ansöks om utställning
Försalag till 2023 utställning 20/5 Inger kontaktar domare
Räv Jesper Per Tobias Rävprov 2022 bestämt Se aktivitetsplan
Jakt provsregler Henrik Daniel Anders J Arne B
Ett möte hölls i början av året med förslag om regelrevideringar som Henrik sedan diskuterat med
Distrikt 5
Drevprov Lars V Anders N xxxx Rapport från Vinterprovet Pristagre tas fram

General

Årsmöte är planerat till 14/8 vi följer FH rekomendationer och ser hur läget med Covid 19 är
närmare
Diplom
Om man vill ha diplom skall anmälan göras till Inger Augustsson till kostnad av 100kr
Jesper lägger in om diplom på hemsidan kriterier för diplom Första pris och RR
Verksamhetsberättelse OK
Ekonomisk redogörelse 2020 tas på styrelsemöte närmare årsmötet
Budget 2021 är klar
§ 12 Övriga frågor.
Från sist möte:
Anders tar kontakt med Svenska Stövarklubben för att få U Listor
Anders har fått listorna och fortsätter arbeta med dom
Prover på väst mössor och kepsar med BD tryck på (Daniel) Tas när vi träffas
Skall vi starta en sida i Teams där vi kan lägga allt material (Stefan)
Daniel B kollar om vi kan lägga vårat material på Svenska stövarklubbens sida (Teams)
Kent lämnar sin plats som kassör till nästa årsmöte fyllnadsval behöver göras
Jesper lämnar sin plats som ledamot och webbansvarig till nästa årsmöte fyllnadsval behöver
göras
Tobias lämnar sin plats som ledamot och webbansvarig till nästa årsmöte fyllnadsval behöver
göras
Se över regler till hur vi gör anmälan till rörliga prov Regelsektionen
Se över datum för RR Regelsektionen
Se över hur och när kollige skall hållas Regelsektionen
Per föreslår att vi hoppar över kalender 2021 och gör ett nytt försök till 2022
Lotteri om pejlar tas upp på nästa styrelsemöte
§ 13 Nästa möte.
Söndag 16/5 kl 18.00 Via Teams
§ 14 Mötet avslutas.
Ordförande avslutar mötet
Protokollet justerat av Kent Karlsson 20210317
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