
Protokoll från Styrelsemöte i Lit 2014-01-26

Närvarande från styrelsen: Per Roos, Leif Aronsson, Jan-Erik Eriksson, Rolf Pellving, 
Kristina Wahlberg och Mats Eriksson. Kallade till mötet för särskilda frågor: Jan-Erik 
Hellman, Carl-Gunnar Hågnäs, May-Britt Pellving och Curt Alstergren.

§ 1 Öppnande Till ordförande för mötet valdes Rolf Pellving som öppnade mötet 
och hälsade välkommen.

§ 2a Justerare Per Roos valdes att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordförande för mötet Rolf Pellving.

§2b Föregående Genomlästes av ordf. med korta kommentarer och lades till
       protokoll handlingarna.

§ 3 Medlemsläget Antal medlemmar oklart vid mötet då inga nya medlemslistor hade 
kommit klubben till handa. Dagen efter mötet kom en ny 
medlemslista vilket visade på att vi hade 477 medlemmar. Vi har 
tappat ytterligare 12 medlemmar (2%).

§ 4 Vandringspriser Inga nya vandringspriser upprättades vilket innebär att det beslut 
som fattades vid styrelsemötet 2013-01-27 kvarstår.

§ 5 Ekonomin Kassören J-E Hellman redogjorde för läget vilket var klart bättre 
än budgeterat. Vi tär dock fortfarande på det kapital som klubben 
har och vi diskuterade hur man kan förändra det fasta jaktprovet i 
Kolåsen vilket är det prov som kostar mest för klubben. Det 
beslutades om att höja startavgiften inför proven 2014 till 1000 kr 
för medlem och 1250 kr för övriga. Beslutades även i år att inte 
vara så frikostig med bjudningen till årsfesten vilket innebär att 
bara styrelsen samt Jan-Erik Hellman, Ingrid Fredriksson, C-G 
Hågnäs och Mattias Sundberg blir inbjudna. Kassören ville ha in 
synpunkter på sitt budgetförslag innan den sätts in i 
medlemsbladet.

§ 6 Utbildning och Vidareutbildningen av jaktprovsdomare kommer i år att på prov
      ungdomssatsning förläggas till en kväll den 18/8 på Bykontoret i Lit, vilket innebär 

att vi inte får förmånen att lyssna på något hardrev. Beslutades att 
AU även förbereder en utbildning i Härjedalen. Inga nya domare 
har utbildat sig under året. ”Harebra-gänget” i Föllinge har även i 
år haft samjakt med ca 90 ungdomar och Rune Jönsson som 
organisatör. Stövarjaktens dag har genomförts på två ställen dock 
ej på den dag SvStk föreslog.

§ 7 Årsmöte Hålles i Myrviken den 26 april kl 15.00 i en lokal intill bygdegården. Festen 
efteråt är på Myrvikens bygdegård kl 18.00 och för den som 
önskar kommer det att finnas boende att hyra i närheten av 
bygdegården. Kallelse sätts in på hemsidan och i årsmeddelandet.



§ 8 Jaktprov Ökl  Ansvariga: Bräcke/Ragunda Kjell-Åke Sundberg,
      samt Rörliga EklprovÅre/Östersund Curt Alstergren, Krokom/Strömsund Jan-Erik 
      1/9 2014-15/3 2015 Eriksson, Härjedalen Håkan Westling.

Rörliga Eklprov Curt Alstergren

Förslag till årsmötet är att inbetald startavgift skall gälla i högst ett år från 
inbetalningsdatumet.

§ 9a Jaktprov Lillholmsjö 26-29/9 Vid färre hundar än 15st så sker prov endast 
den 27-28/9. Kommissarie: Per Roos

Strömsund 23-24/10 Kommissarie: Martin Magnusson
Kolåsen 4-7/11 Kommissarier: Mats Eriksson och Jörgen Widegren
Frostviken 22-23/11 Kommissarie: Bo Fredriksson
Härjedalen har inget prov

§ 9b Int Eklprov Beslutades att inte ansöka om internationellt jaktprov i Kolåsen.

§ 10 Utställningar 2014 Frösö Park 25 maj domare: Tomas Jonsson
         Sveg 14 juni, domare: Göran Fastén

2015 Frösö Park 24 maj domare: ej klart
Offerdal 14 juni domare: ej klart

§ 11 Dressyrkurser 2014 Ingrid Fredriksson står just i färd att fråga tidigare ledare. Kurser 
skall annonseras i Årsmeddelandet och på hemsidan.

§ 12 Resultatansvar Ansvarige C-G Hågnäs tar uppgiften ännu ett år om han kan få 
        jaktprov färdigbehandlade protokoll. Styrelsen beslutade att ansvariga för 

Ökl proven skall rapportera in rättade och kollegiebehandlade 
protokoll till C-G varje månad. Vi vill även att C-G fortsätter med 
att föra statistik över vår verksamhet.

§ 13 Fullmäktige 2014 Kommer att äga rum i Jönköping den 30-31/5. Vilka tre som skall 
åka från klubben får årsmötet besluta om.

§ 14 Lotterier Frågan lämnades då Pär Nord som är utsedd som ansvarig för den 
ansökta lotteriförsäljningen ej var närvarande.

§ 15 Medlemsblad May-Britt Pellving arbetar för fullt och fick svar på en del frågor. 
Den offert vi erhållit från DAUS tryckeri för 500 ex är på 14416 
kr. Manusstopp den 15 februari.

Beslutades att ersätta May-Britt för det jobb hon lägger ner på medlemsbladet 
med 2000 kr.

§ 16 ”Till minne av” I årsmeddelandet kommer vi att minnas Mats Andersson, Jöns 
Åslund och Erling Hedström. Rolf efterlyste uppgifter som passar 
på dessa avlidna medarbetare i vår klubb.



§ 17 Auktorisation/ Inga nya domare har utbildats under 2013. Fredrik Nordin kommer 
        avregistrering att få uppgifter av C-G Hågnäs om vilka domare som måste 

tjänstgöra för att behålla sitt domarkort och skriva till dessa.

§ 18 Motioner/ Inga nya motioner hade inkommit. Angående Gunnar Jonssons
        skrivelser skrivelse 131023 så är den besvarad och inskickad till SvStk.

§ 19 Diplom Ingrid Fredriksson har tagit på sig att fortsätta skriva ut diplomen till 
sekareterarens stora glädje.

§ 20 Ersättningar till Beslutades att kommissarier för elitproven skall ersättas med 2 x 
        kommissarier 200 kr för sina förberedelser inför provet. Är man två 

kommissarier för ett prov så får man dela på arvodet.

§ 21 Uppvaktningar Beslutades att godkänna AU beslut om att ge J-E Hellman och 
C-G Hågnäs en julklapp för att de alltid ställer upp och hjälper 
klubben på ett förtjänstfullt sätt. 

§ 22 Övriga frågor Rolf lämnade förslag på att vi skall informera uppfödarna om att 
det finns dressyrkurser att gå och även tipsa om utställningar. Rolf 
kommer att ta kontakt med uppfödare för schillrar och finsk 
stövare och Kristina Wahlberg fick i uppdrag att kontakta 
uppfödare för hamiltonstövare.

§ 23 Nästa styrelsemöte Styrelsen träffas den 26 april i en lokal intill bygdegården i 
Månsåsen kl 11.00 före årsstämman kl 15.00.

§ 24 Avslutning Ordförande för mötet Rolf Pellving avslutade mötet.

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

Justeras: …………………………………………………………... Per Roos

Ordförande: ………………………………………………………. Rolf Pellving


