Protokoll från Styrelsemöte i Lit 2015-01-11
Närvarande från styrelsen: Per Roos, Leif Aronsson, Jan-Erik Eriksson, Rolf Pellving,
Kristina Wahlberg, Fredrik Nordin, Christina Simonsson, Pär Nord och Mats Eriksson.
Kallade till mötet för särskilda frågor: Jan-Erik Hellman, May-Britt Pellving, Curt Alstergren,
Ingrid Fredriksson och Kjell-Åke Sundberg.
§ 1 Öppnande

Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet.

§ 2a Justerare

Leif Aronsson valdes att justera dagens protokoll tillsammans med
ordförande.

§ 2b Föregående
protokoll

Genomlästes av sekr. med korta kommentarer och lades till
handlingarna.

§ 3 Medlemsläget

Kristina Wahlberg redogjorde för medlemsläget där vi glädjande
nog kunde konstatera en ökning från föregående redovisning i
augusti. Vi har idag 491 medlemmar alla kategorier en ökning med
19% sedan augusti. Vad den stora ökningen riktigt beror på är svårt
att säga men en förklaring kan vara de brister det varit i själva
medlemshanteringen under 2014.

§ 4 Vandringspriser

Ingrid Fredriksson hade gjort en sammanställning över
vandringspriserna vilket hon redovisade för styrelsen. Beslutades
att den även skall redovisas i årsmeddelandet.

§ 5 Ekonomin

Kassören J-E Hellman redogjorde för läget vilket var bättre än
budgeterat mest beroende på det goda resultatet från Fäviken. Vi
har även erhållit 2500 kr till ungdomsverksamhet från
Jägarförbundet. Kassören ville ha in kostnader under 2015 som det
skall budgeteras för, exempelvis jaktprov, ungdomsverksamhet
eller annan kostnadskrävande verksamhet. Det måste vara
kassören tillhanda senast den 8 februari.

§ 6 Utbildning och
En ny domare är klar och det är Johan Hansson från Strömsund.
ungdomssatsning
Samarbetet med ”Harebra-gänget” har även i år fungerat mycket
bra där 93 ungdomar har fått varit med på harjakt med stövare. Vi har även
medverkat i ungdomsläger på Renflomarken samt i Köttsjön.
Stövarjaktens dag har anordnats på två platser med ett stort antal
deltagare. Ingrid Fredriksson kommer att gå CUA utbildning den
24-25 januari till en kostnad av 350:-. Om någon fler är intresserad
och vill gå så kontakta Ingrid.
§ 7 Årsmöte Hålles på Östersunds Travet den 25 april kl 15.00 i VIP-rummet. Festen efteråt
är på Spiltas resturang kl 19.00. Kallelse sätts in på hemsidan och i
årsmeddelandet.
Beslutades att klubben står för kosnaden till årsfesten för
styrelsemedlemmarna samt J-E Hellman, Ingrid Fredriksson, C-G
Hågnäs och Mattias Sundberg. Per Roos och Curt Alstergren kollar
på lämplig underhållning.

§ 8 Jaktprov Ökl
samt Rörliga Eklprov
1/9 2015-15/3 2016

Ansvariga: Bräcke/Ragunda Kjell-Åke Sundberg,
Åre/Östersund Curt Alstergren, Krokom/Strömsund Jan-Erik
Eriksson, Härjedalen Håkan Westling
Rörliga Eklprov Curt Alstergren

§ 9 Jaktprov Ekl

Provet i Lillholmsjö kommer att upphöra och flyttas till
Strömsund. Anledningen är att provmarkerna runt Lillholmsjö har
blivit förstörda på grund av alla avverkningar.

Strömsund 2-5/10 vid färre hundar än 20 st så sker prov endast den 3-4/10.
Kommissarier: Per Roos och Martin Magnusson
Kolåsen 3-6/11 Komissarier: Mats Eriksson och Jörgen Widegren
Frostviken 21-22/11 Komissarie: Bo Fredriksson
Beslutades att anordna Landsdelsmatch Nord-Tröndelag
Harehundklubb – Jämtland-Härjedalens Stövarklubb den 7
november i Kolåsen.
§ 10 Utställningar 2015 Torsta 21 maj, domare Sara Häggqvist
Offerdal 14 juni, domare ej klart
2016

Torsta 22 maj, domare ej klart
Bräcke 16 juni, domare ej klart

§ 11 Dressyrkurser 2015 Ingrid Fredriksson kollar med tidigare ledare. Kurser skall
annonseras i årsmeddelandet och på hemsidan.
Beslutades att höja startavgiften med 50:- för att täcka ledarnas bilkostnader. Det
innebär att det kostar 350:- för medlemmar och 650 :- för icke
medlemmar.
§ 12 Resultat jaktprov

Jan-Erik Eriksson redovisade statistik från jaktproven 2014 och
Jan-Erik Hellman dess kostnader.

§ 13 Nya jaktprovsEn arbetsgrupp inom klubben har bildats för att arbeta med ett
regler förslag till nya jaktprovsregler som skall vara klara till fullmäktige 2016. I
gruppen ingår Leif Aronsson, Curt Alstergren, Göran Blixt och
med Pär Nord som sammankallande. En träff med likasinnade
inom distrikt 2 är planerad att genomföras i mars 2015.
§ 14 Medlemsblad

May-Britt Pellving arbetar för fullt med bladet och fick svar på en
del frågor. Den offert vi erhållit från DAUS tryckeri för 500 ex är
300:- dyrare än i fjol. Lämna in telefon- och adressändringar till
May-Britt, exempelvis om ni är domare och sagt upp ert fasta
telefonnummer.
Manusstopp den 15 februari.

§ 15 Auktorisation

Johan Hansson föreslagen som ny domare.

§ 16 Motioner

Inga nya motioner hade inkommit.

§ 17 Fastställa AU-beslutAU har beslutat bjuda alla domare under Frostviken-provet på
fredag middag.
§ 18 Fäviken

Beslutades om möte för arbetsgruppen den 15 mars kl 18.00 hos
Leif Aronsson.

§ 19 Övriga frågor

a) Pär Nord informerade om att det kommer att arrangeras
Stövarjaktens dag på räv i Svenstaviksområdet sista helgen i
februari. Beslutades att klubben sponsrar lunchen.

b) Beslutades att lämna in en motion till årsmötet och fullmäktige om att bara
hundar som drivit hare tas ut till DM uttagningen. Pär Nord tar
kontakt med de andra klubbarna i distrikt 2 och ser till att de också
lämnar in en motion med likalydande text.
c) Mattias Sundberg tittar över och utarbetar förslag på ny hemsida. Förslag och
önskemål lämnas till Mattias snarast.
d) Jan-Erik Hellman föreslog att bjuda en representant från Landbys till
årsfesten, vilket bifölls.
e) Beslutades att skriva några minnesord i medlemsbladet om den i höst avlidne
Gunnar Hansson. Rolf och May-Britt ordnar det.
§ 20 Nästa styrelsemöte Styrelsen träffas i VIP-rummet på Östersunds Travet den 25 april
kl 11.00 före årsstämman kl 15.00.
§ 21 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:…………………………………………………

Mats Eriksson

Justeras:………………………………………………………..

Leif Aronsson

Ordförande:…………………………………………………….

Fredrik Nordin

