Protokoll från styrelsemöte i Lit den 1 maj 2016
Närvarande: Pär Nord, Anders Holmberg, Per Roos, Leif Aronsson, Fredrik Nordin, Rolf Pellving, JanErik Eriksson, Sarah Häggkvist och Mats Eriksson.
Kallad till mötet för en särskild fråga: Per Andersson

§ 41 Öppnande

Ordf. Fredrik Nordin öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 42 Justerare

Till justeringsman tillsammans med ordförande valdes Leif Aronsson.

§ 43 Föregående
protokoll.

Genomlästes av sekr. och godkändes samt lades till handlingarna.

§ 44 Stövargille

Per Andersson från Sösjö berättade för styrelsen om att man i Bräcke
vill starta ett Stövargille som skall lyda under J/H Stövarklubb. En av
anledningarna är att få en mer lokal förankring för att anordna tävlingar
och träffar för har- och rävjägare inom Bräcke kommun.
Styrelsen ställde sig positiv till förslaget och Per fick mandat att gå
vidare med att starta ett Stövargille. Stadgar tas fram och skickas till
styrelsen för godkännande.

§ 45 Medlemsläget

Under våren har vi tappat ett stort antal medlemmar och ett mindre
antal familjemedlemmar. Gästmedlemskapen ligger stadiga med
endast en gästmedlem mindre. Vi har minskat från 430 medlemmar i
början på januari till i dag 392 st, en total nedgång på 9 procent. Tittar vi
på hur det ser ut i länet så är det Strömsundsområdet som sticker ut
med många avhopp. Medelåldern för fullbetalande medlem är 57 år.

§ 46 Ekonomi

Inget speciellt att rapportera.

§ 47 Utbildning

Vidareutbildning av domare är planerat att genomföras den 13 alt. 14
augusti. Det är klart med mark för utbildningen i Krokom-, Strömsund-,
och inom Bräcke kommun. Vi väntar på besked från Härjedalen och när
det har kommit så skickar sekr. ansökan till Svenska Stövarklubben.

§ 48 Årsfest

Allt ordnat och klart inför årsfesten den 7 maj tillsammans med HareBra
gänget. Det är 95 st anmälda till festen, tyvärr inte så många från
stövarklubben.
Diskuterade hur vi skall göra med årsfesten 2017 och beslutade att ha
årsmöte och fest samma dag förslagsvis den 22/4 2017 med styrelsemöte någon vecka innan. Styrelsen tar gärna emot förslag på hur och
var festen skall genomföras.

§ 49 Jaktmässor 2016

Inget nytt. Beslutades att köpa en ny Rollup för J/H Stövarklubb vilken
kostar ca 2 000 kronor på Berndtssons tryckeri. Leif och Anders beställer
och fixar de bilder som behövs. Beslutades att även köpa in en
informationsfilm om stövarjakt vilket Fredrik ordnar.

§ 50 SM

Föreningen har erhållit en förfrågan från Svenska Stövarklubben om vi
kan arrangera Har SM eller Räv SM. Vi diskuterade frågan och var eniga
om att vi nog är mest skickade till att arrangera ett Har SM. Det är

vakant 2018 och 2021. Vi undersöker om någon inom föreningen är
villig att anta sig uppgiften som SM general.
§ 51 Utställningar

Det är ca 25-30 st anmälda till utställningen i Brunflo vilket är lite.
Förslag kom upp om att dra sig ur samarbetet med specialhundklubbarna och köra i egen regi samt eventuellt satsa på en
dubbelutställning 2019. Frågan får beredas ytterligare.

§ 52 Nya jaktprovsregler

Arbetet med de nya jaktprovsreglerna är klart och skall upp till beslut på
fulmäktige våren 2016. Reglerna finns att läsa på Svenska
Stövarklubbens hemsida.

§ 53 Motioner

Inga nya motioner hade inkommit men diskuterade Svenska Stövarklubbens förslag till stadgeändring avseende rätten för
Stövarfullmäktige att fastställa den gemensamma medlemsavgiften i
SvStK och dess Lokalklubbar för två verksamhetsår i taget. Förslaget
togs upp på vårt årsmöte men inget konkret beslut togs. Styrelsen var
enig om att yrka bifall till förlaget.

§ 54 Nytt betalningssystem Vi har blivit erbjudna att införskaffa ett nytt inbetalningssystem för
föreningar som gör det möjligt att ta emot exempelvis anmälningar till
jaktprov och utställningar direkt på vår hemsida eller facebook.
Medlemmen kan betala direkt med kort och man kan få färdiga
anmälningslistor. Alla kostnader betalas av medlemmen vilket är 3.9%
av anmälningsavgiften + 9 kr. Beslutades att inte anta erbjudandet.

§ 55 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 56 Nästa möte

Vi träffas den 29 augusti 2016 Kommunhuset i Lit.

§ 57 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

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

Justeras: ……………………………………………………………………………………………..

Leif Aronsson

Ordförande: ……………………………………………………………………………………….

Fredrik Nordin

