
Protokoll från telefonmöte med styrelsen 2013-11-07

Deltagare: Fredrik Nordin, Leif Aronsson, Rolf Pellving, Pär Nord, Per Roos, Anders 
Holmberg, Kristina Wahlberg, Jan-Erik Hellman och Mats Eriksson. Förhindrad att deltaga 
var Jan-Erik Eriksson.

§ 1 Öppnande Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet.

§ 2 Justerare Till justerare tillsammans med ordförande Fredrik Nordin utsågs 
Leif Aronsson.

§ 3 Protest vid DM Gunnar Jonsson i Ytterhogdal hade lämnat in en protest till 
styrelsen angående ett utdelat G på Nybackas Lady-Blue i 
samband med DM uttagningen i Rissna den 22/10 2013. Alla i 
styrelsen hade läst Gunnars protest och även redovisningen av 
berörd domare. Domaren hade yrkat på Graverande fel på 
bedömningspunkterna: Skallmarkering och Drevsätt/drevfart. 

Efter en lång diskussion fattades beslutet att godkänna protesten. 
Som motivering angavs att domaren aldrig hade sett haren under 
dagen vilket gör det svårt att avgöra om en hund är lös eller hård 
samt om en hund driver bakspår eller gör omdrivningar av löpor. 
Domaren meddelade ej heller hundföraren om att han tänkte 
föreslå ett G till kollegiet innan de lämnade provområdet.
Mot beslutet reserverade sig Per Roos och Mats Eriksson.

§ 4 Fastställa AU beslut AU har beslutat att ersätta SM deltagaren Ernst Bjureflo med 1500 
kronor.

§ 5 Utställningsansvarig Klubben saknar för närvarande någon som är utställningsansvarig 
då Kristina Wahlberg avsagt sig den uppgiften.  Ordf tog på sig 
uppgiften att ordna med utställningsdomare för 2015 och 2016 i 
samråd med Ingrid Fredriksson.

Valberedningen bör få fram ett nytt namn som utställningsansvarig till årsmötet. 
Personen behöver inte nödvändigtvis ingå i styrelsen men skall 
vara villig att gå erforderlig utbildning.

§ 6 Ersättning vid DM Beslutades att bjuda Mattias Sundberg på årsfesten 2014 för det 
uppskattade arbetet han utförde i samband med live uppdateringen 
under DM i Rissna.

§ 7 Övriga frågor a) Beslutades att Bertil Blixt får överföra den inbetalda men ej 
utnyttjade startavgiften för Kolåsenprovet till jaktprovet i 
Frostviken. 

b) Leif Aronsson föreslog styrelsen att klubben skulle anordna en ”medlemsdag” 
med roliga aktiviteter under våren 2014. Lämplig plats för 
ändamålet kan vara jaktskyttebanan i Häggenås. Alla tyckte det var 
en bra idé, så det planeras vidare på det.



c) Rolf Pellving meddelade att det anordnas Stövarens dag i Lit den 17/11. Han 
uppmanade oss även att ha klubbmeddelandet för 2014 i åtanke.

d) Ordf uppskattade att det sålts mycket lotter under de elitprov som genomförts 
under hösten.

e) Jan-Erik Hellman vill att vi under Januarimötet tar upp och likställer 
ersättningarna till kommissarierna.

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

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

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


