
 Protokoll från Styrelsemöte i Östersund 2013-01-27

Närvarande från styrelsen Pär Nord, Mats Eriksson, Mats Andersson, Rolf Pellving, 
Fredrik Nordin, Per Roos, Leif Aronsson, Anders Holmberg och Ingrid Fredriksson. 
(Jan-Erik Eriksson hade anmält förhinder). Kallade till mötet för särskilda frågor: Carl-
Gunnar Hågnäs, Jan-Erik Hellman, Maybritt Pellving och Curt Alstergren.

§ 1 Öppnande Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2a Justerare Mats Eriksson valdes att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordf. Fredrik N.

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

§ 3 Medlems- Fredrik N. redogjorde för läget  2013-01-01 då vi var 479 medlemmar.
        läget Vi har tappat ytterligare 27 medlemmar (5%). Tendensen är lika över

hela landet kunde vi utläsa på den lista som gick runt.

§ 4 Nya priser  Nu har alla fasta jaktprov ett eget vandringspris. Till det nya rörliga.
Elitklassprovet beslutar vi att varje år dela ut diplom. Även Bästa 
rävhund får ett eget vandringspris. Sekr. Ingrid F. skriver statuter.

§ 5 Ekonomin Kassören Mats A. redogjorde för läget som fortfarande är under 
budget. Vi har börjat tära på det kapital som klubben har och vi 
diskuterade hur t.ex. de fasta  jaktproven kan göras billigare med 
färre dagar. Dessutom slutar vi med den frikostiga bjudningen till 
årsfesten. Endast hedersmedlem blir bjuden. Kassören ville ha och 
fick synpunkter på sitt budgetförslag. 

§ 6 Utbildning Två nya domare är klara: Kristina Wahlberg och Kjell Åkesson.
 o. ungdoms-  ”Harebra”-gänget i Föllinge har även i år haft samjakt med många 
    satsning ungdomar och Rune Jönsson  som organisatör. 

Stövarjaktens dag har varit på flera platser om än inte på den dag 
SvStk föreslog skulle vara gemensam i landet.

§ 7 Årsmöte hålles i Lit 20 april kl 15.00 på Bykontoret . Festen efteråt är på 
Handogs Föreningshus kl 18.00. Vi lyssnade till ”festmästare” Curt 
A:s  förslag på meny, underhållning och dansmusik. Vi fann förslaget 
gott och beslutade anta det i sin helhet. Jan-Erik H. tar emot 
anmälan. Kallelse sätts in på hemsidan och i årsmeddelandet.

§ 8 Jaktprov Ansvariga: Bräcke/Ragunda Kjell-Åke Sundberg
Ökl 1/9 2013 - Åre/Östersund Curt Alstergren, Krokom/Strömsund Jan-Erik Eriksson
     15/3 2014 Härjedalen/Berg Håkan Westling. 



§ 9a Jaktprov Lillholmsjö 26/9 – 1/10 Kommissarie: Per Roos
      Elitklass Strömsund 17 -18/10   Kommissarie: Martin Magnusson

Kolåsen 29/10 -1/11 Endast två omgångar. Kommissarier: Mats 
Eriksson och Jörgen Widegren
Frostviken 23 -24/11    Kommissarie: Bo Fredriksson
Härjedalen har inget prov

§ 9b Internationellt   Kolåsen AU beslutar om provet som då kan fördelas på de fyra
         Eklprov   dagarna med ordinarie Ekl-prov

Rörligt Eklprov  Curt A. blir ansvarig då dessa prov kan flytta med de två 
provdagarna i olika ansvarsområden (se Öklproven)

Sista anmälningsdag: 2 veckor innan på samtliga Elitprov. På alla 
ställen erbjudes Ökl-start om plats och domare finns och anmälan 
görs dagen innan.
Anmälningsavgifter oförändrade Ekl-prov 750:- för medlem och
1000:- för övriga. Ökl-prov 300:- JHStk:s plusgiro 8 73 71-1

§ 9c DM 2013 Per R. tar kontakt med Kjell-Åke S. som i sin tur hör med depå 
Grande i Rissna om ett billigare alternativ än senast. Reservplats blir 
annars Lillholmsjö. Kommissarie, fullmäktige och datum fastställs då 
plats är bestämd. Curt A. får förnyat förtroende att vara vår lagledare 
och ordna domare till våra deltagande hundar.. 

§ 10 Utställningar     Frösö Park 19 maj domare:Lars Widén Gävle
            2013 Strömsund 15 juni domare:Ted Karlsson Korsberga

§ 11 Dressyr- Ingrid F. står just i färd att fråga tidigare ledare.
   kurser 2013 Kurser ska annonseras i Årsmeddelandet och på Hemsidan.

§ 12 Resultat-  Ansvarige C-G Hågnäs tar uppgiften ännu ett år men nu med
ansvar jaktprov  Leif Aronsson som ”lärling” och efterträdare.

§ 13 Avels- Klubben bekostar deltagande för en uppfödare, en hanhunds-
seminarium ägare och en styrelseledamot vid den Avelskonferens som

Gävleborgs Stkl. inbjudit till på Hussborg 23 mars. Intresserade
medlemmar är välkomna att deltaga på egen bekostnad. Pär N.
samordnar. Inbjudan på hemsidan.

§ 14 Utrymme Denna fråga har vi fått tidigare och inte ändrat ståndpunkt. Vi köper 
      i Stövaren inte någon plats.

§ 15 Medlems- Maybritt P.arbetar för fullt och fick svar på en del frågor. 
        bladet Manusstopp 17 febr.

§ 16 ”till minne av” I årsmeddelandet kommer vi att minnas Tore Eriksson och Pia 
Wiklund. Rolf P efterlyste uppgifter som passar på dessa avlidna 
medarbetare i vår klubb.



§ 17 Auktorisation/ Kristina Wahlberg Frösön och Kjell Åkesson Gäddede är två
Avregistrering  nya domare. Ordf. Fredrik N. fick uppgifter av C-G Hågnäs vilka som 

måste tjänstgöra för att behålla sitt domarkort och skriver till dessa. 

§ 18 Motioner/ Mats Eriksson har lämnat in en motion ang. användning av sockor på
       Skrivelser hundens tassar vid jaktprov i skarpt före. Vi beslutade ta den vidare 

till årsstämman. Gunnar Jonsson har kommit med en skrivelse ang. 
provrutor, hartillgång och lottning. Vi svarar att han är välkommen 
deltaga vi lottningen av rutor för att uppleva hur invecklat det kan 
vara.

§ 19 Övriga   a/ Pär N: Regeln att domare ej får döma annan domares hund tas 
bort fr.o.m. nu.
b/Jan-Erik H: Märken till plaketter är snart slut. AU beslutar om 
kostnaden på nya.
c/Jan-Erik H informerade om hur valberedningen tänker inför 
årsstämman.
d/ Jan-Erik H: beställer 5 nya ”glasbitar” till Klubbmästaren.
e/ Jan-Erik H. har fått klartecken att Landbys inrättar ett nytt 
vandringspris då det förra delades ut 2012. Samma statuter.
f/ Förtjänsttecken måste beställas. AU meddelar Jan-Erik H hur 
många.
g/Rolf P. vill ha gamla årsmeddelanden att dela ut till ungdomar vid 
skolbesök.
h/ Stövarjaktens dag fortsätter vi ha då det passar oss vad beträffar 
väder och före.
i/ Fredrik N. berättar att Grythundklubben vill ha samarbete/samjakt.
j/ Rolf P. meddelar att utbildningsdagarna till hösten blir i Strömsund 
den 24/8 och i Norderåsen 25/8 Ytterhogdal väljer endera av de 
dagarna.
k/ Rolf P:s skrivning om uttagning KM –DM antogs efter en liten 
justering.
l/ Alla har tagit del av Räv-Pers skrivelse ang. bildande av 
rovdjursgrupper. Fredrik N. tar kontakt med Räv-Per och ger honom 
svar från vår klubb.
m/ Per R. har hämtat uppgifter på bärbar dator att inhandla och 
använda vid de fasta jaktproven och utbildningar. Frågan bordlades 
till nästa styrelsemöte.
n/Anders H. föreslår att flitigaste domare uppmärksammas med 
diplom och liten present i stället för inbjudan till festen.

§ 20 Nästa Styrelsen träffas den 20 april på Bykontoret i Lit  kl 11.00 före 
Styrelsemöte Årsstämman kl 15.00.

§ 21 Avslutning  Ordförande Fredrik N. tackade för deltagande och önskade 
Lycklig  hemresa i den sena kvällen med snöyra.



Vid protokollet:………………………………………………………….Ingrid Fredriksson

Justeras:………………………………………………………………….Mats Eriksson

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


