Protokoll från Styrelsemöte 18 augusti 2013 i Östersund
Närvarande: Fredrik Nordin, Jan-Erik Eriksson, Kjell-Åke Sundberg, Anders Holmgren,
Rolf Pellving, Per Roos, Jan-Eriks Hellman, Leif Aronsson och Mats Eriksson
§ 58 Öppnande

Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet.

§ 59 Justerare

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

§ 60 Medlemsläget

Då Kristina Wahlberg som är medlemsansvarig ej deltog på mötet
så bestämdes det att hon får maila det aktuella medlemsläget till
alla i styrelsen.

§ 61 Fastställa AUbeslut

Inga beslut fanns att fastställa.

§ 62 Ekonomin

Kassören J-E Hellman redogjorde för läget och meddelade att vi
bytt från Nordea till Handelsbanken samt att plusgirot är stängt
och att bankgiro nu gäller. Bankgironumret är 195-7182.

§ 63 Utbildning och
utbildningssatsning Utbildningsansvarige Rolf Pellving berättade att ungdomssatsning
kommer att ske i lag med HareBra gänget. Det kommer även att
ske ungdomsjakt på Grytan med trädskällare och stövare i
Revsunds Jaktvårdskrets regi. Angående Stövarjaktens dag så
kommer vi att ordna den på flera platser och på datum som vi
själva bestämmer. Det datum som SvStk vill ha ligger alltför sent
för våra breddgrader. De som arrangerar Stövarjaktens dag
meddelar Anders Holmberg tid och plats så lägger han ut det på
vår hemsida.
§ 64 Fäviken

§ 65 DM

Bra resultat även i år då överskottet blev 22577 :- med de 2000.vi får från SvStk. Nytt för i år var att vi hade uppvisning med
vardagsdressyr av hundar, vilket upplevdes som positivt. Innan vi
tar beslut inför 2014 så avvaktar vi Curt Alstergrens möte med
personal från Fäviken. När vi sedan drar i gång planeringen inför
2014 så gör vi det med samma arbetsgrupp som 2013.

Till Kommissarie för DM valdes Kjell-Åke Sundberg och till fullmäktige valdes
C-G Hågnäs och J-E Hellman. Kjell-Åke får fria händer att avgöra
om det skall vara vägvisare på varje ruta. Ordf meddelade att
plaketterna för provet redan är beställda.

§ 66 Jaktprov Ökl
1/9 2013 – 15/3 2014

Kommissarier: Kjell-Åke Sundberg i Bräcke och Ragunda
Jan-Erik Eriksson i Krokom och Strömsund
Håkan Westling i Berg och Härjedalen
Curt Alstergren i Åre och Östersund
Kassören uppmanade alla att kontrollera om alla startande har betalt in
startavgiften.

§ 67 Elitproven

Lillholmsjö 26/9 – 1/10 Kommissarie/Fullmäktige: Per Roos
(Curt Alstergren går in då Per startar egen hund)
Strömsund 17 - 18/10 Kommissarie/Fullmäktige: Martin Magnusson
Kolåsen 29/10 - 1/11 Int Ekl Kommissarie/Fullmäktige: Mats Eriksson och
Jörgen Widegren
Frostviken 23 - 24/11 Kommissarie/Fullmäktige: Bo Fredriksson
R-Ekl 1/9 2013 – 15/3 2014 Kommissarie: Curt Alstergren
Landsdelskamp 30/11 i Snåsa Lagledare Jörgen Widegren som redovisar plan
på genomförande till styrelsen senast 30/9.
OBS! Avmaskning och hundpass krävs för deltagande hundar.
Diskuterades möjligheten att anmäla till Ökl/R-Ekl prov i hemlänet med en
domare från hemlänet men gå provet i ett av grannlänen.
Beslutades att Per Nord som är regelansvarig för klubben får ta
kontakt med Henrik Kårén Västernorrlands Stövarklubb och
Mårten Strömberg Gävleborgs Stövarklubb och utreda det
ytterligare innan beslut tas.

§ 68 Årsmöte

Beslutades att ge Curt Alstergren i uppdrag att anordna själva
festen och komma in med förslag på meny och plats. Styrelsens
förslag på tidpunkt för årsmötet är 12/4 alt 26/4 2014. J-E Hellman
tar kontakt med Curt och frågar om han är villig att åta sig
uppdraget.

§ 69 Utställningar

Beslutades att Carina Adolfsson och Kristina Wahlberg får i
uppdrag att ordna domare till utställningen i Östersund den 25 maj
2014. Som förslag på domare har styrelsen Curt Christer
Gustavsson, Frank Kristiansen eller Sara Häggqvist.
I Sveg den 14 juni 2014 är Göran Fastén domare.
Beslutades att genomföra en gemensam utställning med Gävleborgs- och
Västernorrlands Stövarklubb i Bräcke 2016 med oss som
arrangörer, vilket innebär att det är vi som ansöker hos SvStk.
2017 och 2018 får de andra klubbarna vara arrangörer.
Beslöts undersöka ytterligare om vi ska dra oss ur specialhundklubbarnas
utställning i maj och i stället anordna egen utställning som går runt
i länet, och om möjligt tillsammans med drever- och
beagleklubben.

§ 70 Ordf konferensen

Fredrik redogjorde från konferensen i Stockholm där man bla
diskuterade andra användningsområden än bara jakt efter hare och
räv. Rovdjursjakt med stövare har fått fäste hos många utövare, det
är inte bara de importerade plotthundarna som det skjuts björn och
lodjur för. Förslag på att utarbeta en rovdjursgren aktualiserades
med tanke på att försöka knyta an denna målgrupp. Vissa
lokalklubbar är öppna för vildsvinsjakt.

Det diskuterades även genetik inom stövarraserna. Man vill även
försöka enas om en enhetlig eller max tre olika medlemsavgifter
bland lokalklubbarna för att underlätta administrationen.

§ 71 Fullmäktige 2014

Kommer att äga rum i Jönköping. Antal delegater från vår klubb
får vi reda på efter nyår.

§ 72 Profilprodukter/

J-E Hellman redovisade en offert på nyckelband från
Officebutiken vilken vi inte antog. I stället så beslutades att köpa
in 15 st västar, 15 st tygkepsar samt 5 st skinnkepsar som
profilprodukter. Jan-Erik fick uppdraget att ordna med detta.

Lotterier

Per Nord informerade via mail till styrelsen att han ansökt om
lotteriförsäljning för 3 år i Bergs kommun till en kostnad av 575
kr. Beslutades att söka tillstånd för försäljning av 500 lotter á 50 kr
där lotteriets vinstvärde är mellan 35-50% (8750-12500 kr).
Försäljningstid: From årsmötet 2014 och 1 år framåt och där
resultatet från dragningen offentliggörs på vår hemsida.
Lotteriföreståndare och prisansvarig: Per Nord
Organisationsnummer: 802435-9047
Beslutades även att Leif Aronsson ordnar lottringar och priser till utställningar
och jaktprov så att ansvariga kan hämta ut hos honom.

§ 73 Motioner

Inga nya motioner hade inkommit.

§ 74 Övriga frågor

a) Rolf Pellving föreslog att nästa år flytta vidareutbildningen för
domare som sker en tidig morgon i augusti med hundsläpp till en
kväll före den 21 augusti utan hundsläpp. Anledning till att ta bort
morgonsamlingen är att den ofta krockar med björnjakt, fågeljakt
och hundsläpp vilket gör det svårt att få folk att komma.
b)Förslag har inkommit om att lägga ut en kalender med de viktigaste
händelserna inom klubben på vår hemsida. Anders Holmgren fick i
uppdrag att kontrollera om det går att ordna.

§ 75 Nästa möte

Vi träffas den 19/1 2014 kl 1200 i Studiefrämjandets lokaler i
Östersund. Rolf fixar bokning och nyckel.

§ 76 Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

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

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

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

