
Protokoll från Styrelsemöte den 9 augusti 2014 i Lit

Närvarande: Fredrik Nordin, Jan-Erik Eriksson, Rolf Pellving, Jan-Erik Hellman, Leif 
Aronsson, Christina Simonsson, Kristina Wahlberg, Curt Alstergren och Mats Eriksson.

§ 55 Öppnande Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet.

§ 56 Justerare Till justerare valdes Leif Aronsson att tillsammans med ordf 
justera dagens protokoll.

§ 57 Medlemsläget Kristina Wahlberg redogjorde för medlemsläget där vi kunde 
konstatera att vi i dag hade 419 medlemmar alla kategorier. Det 
innebär att vi i år har tappat ungefär 13% av det totala 
medlemsantalet vilket även våra grannklubbar har gjort. Hon har 
ringt upp tidigare medlemmar för att få reda på orsaken till 
avhoppen och lyckats fått tillbaka några medlemmar. Största 
anledningen till avhoppen är av ekonomiska skäl och trots att de är 
nöjda med hur klubben har arbetat har de valt att hoppa av.

Vår viktigaste uppgift nu är att alla inom klubben måste jobba aktivt för 
att värva nya medlemmar.

§ 58 Fastställa AU- Blommor till Fredrik Nordin under hans sjukdomstid.
        beslut

§ 59 Ekonomin Kassören J-E Hellman redogjorde för läget. Beslutades att lägga 
100 000:- från BG i ett framtidkonto på Handelsbanken i ett år för 
att erhålla en högre ränta på pengarna. Klubben har ansökt om ett 
aktivitetsstöd på 5000:- från Jägarförbundet.

§ 60 Utbildning och Rolf Pellving berättade att ungdomssatsning kommer att ske 
        ungdomssatsning i samarbete med HareBra gänget. Angående Stövarjaktens dag  så 

kommer vi att ordna den på flera platser och på datum som vi 
själva bestämmer. 

§ 61 Fäviken Bra resultat även i år då överskottet blev 23247:- med de 2000:- vi 
får från SvStK. När vi drar igång planeringen inför 2015 så gör vi 
det med samma arbetsgrupp som 2014 men då även med en 
representant från varje rasklubb. Första arbetsmötet bör var under 
våren (mars)  2015 med Leif Aronsson som sammankallande.  För 
att få ut information på ett säkrare och snabbare sätt till de som 
jobbar i Fäviken skall hålltider och arbetsuppgifter i stort läggas ut 
på hemsidan innan avfärd och anslås på anslagstavla på lämplig 
plats i Fäviken. Fredrik Nordin tog på sig att var ansvarig för mat 
och materiel.

§ 62 Jaktprov Ökl Kommissarier: Kjell-Åke Sundberg i Bräcke och Ragunda
        1/9 2014—15/3 2015 Jan-Erik Eriksson i Krokom och Strömsund

Håkan Westling i Berg och Härjedalen
Curt Alstergren i Åre och Östersund
Viktigt att kolla protokollen samt att startavgift är erlagd.



§ 63 Elitproven Lillholmsjö 26-29/9 Kommissarie/Fullmäktige: Per Roos.
Curt Alstergren går in som fullmäktige om Per startar egen hund.
Strömsund 23-24/10 Kommissarie/Fullmäktige: Martin Magnusson. Stefan 

Andersson går in som fullmäktige om Martin startar egen hund.
Kolåsen 4-6/11 Kommissarie/Fullmäktige: Mats Eriksson och Jörgen Widegren.
Frostviken 22-23/11 Kommissarie: Bo Fredriksson. Stefan Andersson går in 

som fullmäktige om Bo startar egen hund.
R-Ekl 1/9 2014—15/3 2015 Kommissarie Curt Alstergren

Beslutades att ta 1000:- per hund/dag när vi tar på oss att hjälpa till med att 
anordna rasmästerskap. I det priset ingår då domare och provmark.

§ 64 Årsmöte 2015 Föreslogs att ha årsmöte med fest efteråt den 25/4 2015. Uppdrogs 
till Per Roos att undersöka olika möjligheter för festen och 
redovisa resultat för styrelsen senast den 15/9 2014.

§ 65 Utställningar 2015 Vi deltar på Torsta den 25 maj, domare ej utsedd.
Offerdal den 14 juni, domare ej utsedd.

2016 I Bräcke gemensamt med Gävle- och Västernorrlands StvK.

§ 66 Fullmäktige Mats Eriksson redogjorde från Stövarfullmäktige i Vrigstad den 
30-31/5. Vår motion om att få använda strumpor/sockor vid 
jaktprov gick inte igenom. Däremot så gick en motion om att 
inrätta ett Har SM igenom vilket innebär att det from 2015 blir 
både ett Räv SM och ett Har SM. En annan motion som gick 
igenom var att inhibitera stövarfullmäktiges beslut angående 
fastställande av drevdjur från 2012 års fullmäktige. Det innebär 
att: ”För att kunna tilldela hunden pris måste domaren eller  
dennes medhjälpare se drevdjuret eller konstatera dess art genom  
betryggande spårning”.

§ 67 Lotterier Beslutades att även i år sälja lotter under elitproven. Priser och 
lottringar finns att avhämta hos Leif Aronsson.

§ 68 Motioner Inga nya motioner hade inkommit.

§ 69 Övriga frågor a) Rolf Pellving gav förslag på ändringar på hemsidan. Viktigt att 
gamla uppgifter tas bort  direkt när det är inaktuellt. Beslutades att 
Fredrik kallar till ett möte med Anders Holmberg och AU för att 
diskutera hemsidan och ersättare för Anders vid hans utlandsresa.

b) Rolf tog upp problem med att få in inlägg på SvStk hemsida vid Svegs 
utställningen.

c) J-E Hellman föreslog en utökning av den föreslagna starttiden vid 
unghundsmästerskapet inom distrikt 2 till att omfatta veckorna 44-
47. Mats tar kontakt med Pär Nord som får föra det vidare till 
grannklubbarna.

d) SvStK anordnar ett stövarmästerskap för ungdomar den 7 december 2014. 
Mästerskapet är öppet för ungdomar upp tom det år de fyller 25 år 
och som är medlemmar i SvStK.



e) Förslag på kandidat till att få Svenska Kennelklubbens 
Hamiltonplakett efterfrågas. Enligt statuterna kan den tilldelas: 
”den som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och  
härigenom i hög grad främjar klubbens syften”.
f) Vi har fått en förfrågan om att anordna rasmästerskap på hare för 
schillerstövare i Kolåsen under ordinarie Elitklassprov. Beslutades 
att bifalla önskemålet.

g) Beslutades att beställa och bjuda på mackor till deltagarna på domarträffen 
den 18 augusti.

§ 70 Nästa möte Vi träffas den 11/1 2015 kl 1300 Kommunhuset i Lit.

§ 71 Avslutning Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:……………………………………………………. Mats Eriksson

Justeras:……………………………………………………………. Leif Aronsson

Ordförande:………………………………………………………… Fredrik Nordin


