Protokoll från telefonmöte med styrelsen i J-H Stövarklubb 2015-11-23
Deltagare: Kristina Wahlberg, Fredrik Nordin, Leif Aronsson, Per Roos, Rolf Pellving, Christina
Simonsson, Pär Nord, Anders Holmberg och Mats Eriksson
§ 82 Öppnande

Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet.

§ 83 Justerare

Till justerare tillsammans med ordförande Fredrik Nordin utsågs
Leif Aronsson.

§ 84 Val av ny kassör

Med anledning av att Christina Simonsson valt att omedelbart
sluta som styrelsemedlem och tillika kassör i J-H Stövarklubb så
valde styrelsen att adjungera in Jan-Erik Hellman till ny kassör
fram till årsmötet 2016.

§ 85 Firmatecknare

Beslutades att ordföranden och den adjungerande kassören JanErik Hellman, Konstapelgränd 6, 831 38 Östersund äger rätt att
var för sig teckna klubbens firma.

§ 86 Jaktmässa 2016

Klubben har blivit inbjuden att delta i två stycken jaktmässor den
29-31/7 2016. En av mässorna kommer att vara ute på Frösön och
den andra på Västgårds i Kall. Diskuterades både länge och väl hur
vi inom klubben skulle ställa oss till deras förfrågan. Beslutades
att vi ska försöka delta på båda ställen men med lite lägre
ambition än tidigare vad gäller servering av tilltugg till kaffet.
Lotteriförsäljning skall dock ske på ungefär samma sätt som i
Fäviken. Vi skall även bjuda in rasklubbarna att jobba tillsammans
med oss. Leif Aronsson är villig att vara sammanhållande och
drivande vid mässan på Frösön men för närvarande har vi ingen
ansvarig vid mässan i Kall. Alla i styrelsen får hjälpas åt att försöka
hitta någon lämplig person som är villig att ta på sig ledartröjan
för mässan i Kall vilket bör vara klart senast till nästa möte.

§ 87 JO-anmälan

Diskuterades hur Anders Dunder har blivit behandlad i samband
med att han och hans fyra kompisar blev misstänkta för
förberedelser för tjuvjakt på varg och om klubben skall agera på
något sätt, exempelvis JO-anmälan. Då ingen i styrelsen har någon
erfarenhet av detta så beslutades att Pär Nord tar kontakt med
Schillerföreningen och hör hur de kommer att agera samt även
invänta Svenska Stövarklubbens agerande.

§ 88 Avslut

Ordförande avslutade mötet.
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