Protokoll från styrelsemöte i Lit den 17 januari 2016
Närvarande: Per Roos, Jan-Erik Eriksson, Rolf Pellving, Fredrik Nordin, Mats Eriksson och Leif
Aronsson. Kallade till mötet för särskilda frågor: Jan-Erik Hellman, May-Britt Pellving och
Ingrid Fredriksson
§ 1 Öppnande

Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet.

§ 2 Justerare

Leif Aronsson valdes att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

§ 3 Föregående
protokoll

Genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Medlemsläget

Kristina Wahlberg hade inför mötet iordningställt ett PM där hon
redovisade medlemsläget på ett föredömligt sätt. Där kunde vi se
en blygsam ökning på medlemssidan under det gångna halvåret
och glädjande nog gällde det fullbetalande medlemmar. När det
gäller familjemedlemmar har vi tyvärr ett litet tapp. Vi har i dag
430 st medlemmar alla kategorier.

§ 5 Vandringspriser

Ingrid Fredriksson hade gjort en sammanställning över
vandringspriserna vilket kommer att redovisas i medlemsbladet.
Beslutades att flytta kanonen från jaktprovet i Lillholmsjö till
Strömsund där vandringspriset delades ut vid årsstämman 2015.
Vandringspriset (tennpokal) vid jaktprov i Härjedalen tas bort då
provet varit inställt fyra år i rad. Vid rörliga Elitklassprov delas
bara diplom ut. Vandringspriset (skänkt av Landbys) till bästa
hund vid jaktprov i Öppen klass delades ut vid årsstämman 2015
och är därmed avslutat.

§ 6 Ekonomi

Kassören J-E Hellman redogjorde för läget vilket var bättre än
budgeterat bland annat beroende på lotteriförsäljningen i
Fäviken. J-E lämnade också ett budgetförslag för 2016 som
diskuterades livligt där det är budgeterat ett ganska stort
minusresultat. De stora kostnaderna är att vi arrangerar DM i höst
samt övriga elitproven och medlemsbladet.

§ 7 Utbildning och
ungdomssatsting

Diskuterades vidareutbildning av domare till hösten där vi redan
tagit beslut om att ansöka om att få genomföra det med
hundsläpp före den 21/8. Pär Nord och regelgruppen
iordningställer ett antal frågeställningar inför träffen.
Ungdomssatsningen har även i höst skett i samarbete med
”HareBra-gänget”. Stövarjaktens dag har genomförts på två
ställen.

§ 8 Årsmöte

Hålles på Östersunds Travet den 25 februari kl 1900 i Spiltas
Resturang och där klubben bjuder på kaffe och smörgås. Kallelse
sätts in på hemsidan och annonseras under föreningsnytt i ÖP och
LT genom sekreterarens försorg.

§ 9 Årsfest

Kommer att genomföras i samarbete med ”HareBra-gänget” den
7 maj i Allaktivitetshuset i Föllinge. Annonsering på hemsidan och
i klubbmeddelandet. Beslutades att klubben bjuder
styrelsemedlemmar, C-G Hågnäs, J-E Hellman, May-Britt Pellving,
Michaela Jansson och Curt Alstergren.

§ 10 Jaktprov Ökl
1/9 2016 – 15/3 2017

Ansvariga: 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

§ 11 Elitproven

Strömsund 29/9 - 2/10, vid färre hundar än 20 st så sker prov
endast den 1-2/10. Kommissarie/Fullmäktige: Per Roos och
Martin Magnusson.
Kolåsen 8-9/11 Kommissarie/Fullmäktige: Mats Eriksson och
Jörgen Widegren.
Frostviken 19 - 20/11 Kommissarie/Fullmäktige: Bo Fredriksson.
R-Ekl 1/9 2016 – 15/3 2017 Kommissarie/Fullmäktige: Curt
Alstergren.

§ 12 DM 2016

Beslutades att genomföra DM i Strömsund den 17-18/10.
Kommissarie/Fullmäktige: Curt Alstergren och Bo Fredriksson.
Martin Magnusson har lovat att vara behjälplig med att ordna
provrutor. Lagledare för J/H Stövarklubb: Fredrik Nordin.

§ 13 Utställningar 2016

Östersund/Brunflo den 22 maj, domare: Göran Johansson
Bräcke/Gällö den 18 juni, domare: Arvid Göransson

2017

Östersund/Brunflo den 21 maj, domare ej utsedd
Strömsund den 17 juni, domare ej utsedd

2018

Östersund/Brunflo maj, domare ej utsedd
Sveg den 16 alt 17 juni, domare ej utsedd

§ 14 Dressyrkurser 2016 Ingrid kollar med tidigare ledare. Leif Aronsson anmälde intresse
att gå instruktörsutbildning.
§ 15 Resultat jaktprov/
ansvarig

J-E Eriksson redovisade statistik från jaktproven 2015 vilket
kommer att redovisas i medlemsbladet. Göran Blixt
kommer att ta över jaktprovsrapportering samt uppföljning av
statistik efter C-G Hågnäs.

§ 16 Nya jaktprovsregler

Då Pär Nord som är regelansvarig inte kunde närvara på mötet så
fick han angående nya jaktprovsregler i uppdrag att göra en
skriftlig redovisning för styrelsen senast den 6/2.

§ 17 Medlemsblad

Beslutades att fortsätta göra medlemsbladet som tidigare år trots
den relativt höga kostnaden, men ta upp till diskussion på
årsmötet hur vi skall göra i framtiden. Mats och Fredrik fick i
uppgift att revidera domarlistan. Manusstopp 15 februari.

§ 18 Auktorisation

Marita Lithander och Gustav Johansson klara som nya domare.

§ 19 Motioner

En motion har lämnats in av Pär Nord där han föreslår att ett CK i
unghunds- eller öppenklass skall räknas in i ett utställningschampionat.

§ 20 AU-beslut

AU har beslutat att klubben skall bidra med 1400 kr i resebidrag
till J-E Eriksson för hans resa till Har SM 2015 i Luleå.

§ 21 Jaktmässa 2016

Leif Aronsson har tagit på sig att vara ansvarig för att leda arbetet
för klubben vid jaktmässan på Frösön. När det gäller jaktmässan i
Kall så kommer Curt Alstergren och Nisse Hermansson att vara
ansvariga. Leif utsågs till ansvarig från styrelsen vad gäller
samordningsfrågor för båda mässorna.

§ 22 Övriga frågor

Styrelsen kommer vid årsmötet att föreslå Pär Nord, Fredrik
Nordin och Mats Eriksson som klubbens delegater vid fullmäktige
i Upplands Väsby i maj 2016.

§ 23 Nästa möte

Styrelsen träffas i Spiltas Restaurang på Östersunds Travet den 25
februari kl 1730.

§ 24 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

…………………………………………………………………………………….

Justeras:

…………………………………………………………………………………….

Ordförande:

……………………………………………………………………………………

