Protokoll från styrelsemöte i Östersund den 25 april 2015
Närvarande: Rolf Pellving, Jan-Erik Hellman, Christina Simonsson, Fredrik Nordin, Leif
Aronsson, Jan-Erik Eriksson, Kristina Wahlberg och Mats Eriksson
§ 22 Öppnande

Ordf. Fredrik Nordin öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 23 Dagordningen

Godkändes.

§ 24 Justerare

Till justeringsman tillsammans med ordförande valdes Leif
Aronsson.

§ 25 Föregående
protokoll

Genomlästes av sekr. och godkändes samt lades till handlingarna
efter att två ändringar hade gjorts enligt följande: a). Utställningen
i Bräcke 2016 sker den 18 juni och inte den 16 juni som det står i
protokollet. b). Dressyrkursens startavgift för icke medlemmar
höjdes till 550:- och inte 650:-.

§ 26 Ekonomi/Budget

Adjungerande kassören visade dels ekonomisk berättelse och dels
ett förslag på budget som fastställdes av styrelsen att presenteras
för Årsstämman.

§ 27 Medlemsläget

Kristina Wahlberg redogjorde för medlemsläget där vi tyvärr
kunde konstatera en rejäl sänkning av medlemmar från föregående
redovisning i januari. Vi har i dag strax över 400 st medlemmar
alla kategorier men då finns ett antal tidigare medlemmar på ulista. Nästa sammanställning kommer i maj och förhoppningsvis så
kommer den att stämma bättre och att vi har fått en liten ökning av
medlemmar.

§ 28 Fastställa AUbeslut

AU har beslutat köpa två stycken träfigurer som minnesgåva till
Klas Törmark och Ernst Bjureflo som deltagit i Europapokalen.

§ 29 Vandringspriser
2014

Inga protester har inkommit till sammanställningen i
årsmeddelandet och på hemsidan.

§ 30 Utbildnings/
ungdomssatsning

Samarbete med Harebragänget i Föllinge som fortsätter sin
verksamhet som tidigare. Rolf föreslog en höjning av
ungdomsanslaget till 10.000:- vilket bifölls av styrelsen.
Beslutades även att söka ungdomsbidrag från Jägareförbundet där
Rolf gör ansökan.

§ 31 Motioner

Två motioner hade inkommit från Pär Nord enligt följande:
a). Förslag att det endast skall gälla hare på DM i distrikt 2 för att
kvalificera sig till stövar SM. Motionen bifölls.
b). Förslag om att en riksutställning införs för stövare på en
ordinär stövarutställning vilket anordnas av en lokal klubb.
Motionen bifölls under förutsättning att den formuleras om lite.

§ 32 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är fastställd till 395:- för fullbetalande medlem
för alla lokalklubbar.

§ 33 Jaktprov

Vi följer det program som presenterats i Årsmeddelandet. Mats
Eriksson har lämnat in en skrivelse till Länsstyrelsen i Jämtlands
län om att få disponera delar av statens mark i samband med
elitprovet i Kolåsen. Jörgen Widegren har även inlett samtal med
Persson Invest av samma anledning men inga beslut har erhållits.

§ 34 Landsdelskamp

Landsdelskamp mot Nord-Tröndelag Harehundklubb kommer att
anordnas av oss i Kolåsen den 7/11. Till lagledare och att plocka ut
våra startande hundar samt ordna inbjudan utsågs Rolf Pellving.
Beslutades att inbjudan skall skickas ut under september månad.
Priser och diplom till de tävlande måste ordnas och förslag på
lämpligt pris emottas till nästa styrelsemöte.

§ 35 Utställningar 2015 Den 24 maj i Brunflo med Sarah Häggkvist som domare.
Den 14 juni i Offerdal med Martin Johansson som domare.
2016

Den 22 maj i Östersund, domare ej klart
Den 18 juni i Bräcke, domare ej klart

2017

Den 21 maj i Östersund, domare ej klart
Den 17 juni i Strömsund, domare ej klart

§ 36 Dressyrkurser

Är i gång på flera ställen.

§ 37 Medlemsblad

Mycket bra och ett stort tack till May-Britt Pellving. En del
adresser eller telefonnummer till domare är felaktiga och måste
ändras, vilket kommer att tas upp på vidarutbildningsdagen i
augusti.

§ 38 Hemsidan

Beslutades att göra om eller ta fram en ny hemsida. Fredrik Nordin
tar kontakt med Clara Nutti för ändamålet.

§ 39 Nya jaktprovsregler Då Pär Nord ej var närvarande så tas punkten upp på årsmötet.
§ 40 Auktorisation/
avregistrering

Inga nya domare har blivit godkända.

§ 41 Fäviken

Väntar på inbjudan och när den har kommit kommer Leif
Aronsson att kalla arbetsgruppen till möte.

§ 42 Övriga frågor

a). Jaktprovskommittén fick i uppgift att ta fram ett
diskussionsunderlag till vidarutbildningsdagen i augusti.
b). Beslutades att uppfödare kan få överblivna exemplar av
medlemsbladet att dela ut till hugade köpare som tidigare inte är
medlemmar i J/H Stvkl.

c). C-G Göransson i Ottsjön har erbjudit någon intresserad medlem
i klubben en jakt på hans mark för två stycken jägare i två dagar
vid ett tillfälle för 1000:- där pengarna går till J/H Stvkl. Boende
ingår också. Beslutades att delge årsstämman detta och se om
någon är intresserad.
d). Beslutades att ge Nils-Erik och Elsa i Lillholmsjö ett diplom
för tiden som de på ett föredömligt sätt har drivit gästgiveriet
under våra elitprov där. J-E Hellman kollar med Ingrid Fredriksson
om hon kan skriva ut ett diplom.
§ 43 Nästa möte

Konstituerande mötet direkt efter årsstämman.

§ 44 Avslutning

Ordf. Fredrik Nordin avslutade mötet.

Vid Protokollet:……………………………………………………. Mats Eriksson
Justeras:…………………………………………………………….. Leif Aronsson
Ordförande:…………………………………………………………. Fredrik Nordin

