
Protokoll från styrelsemöte i Lit den 29 augusti 2016  

 

Närvarande: Rolf Pellving, Fredrik Nordin, Leif Aronsson, Mats Eriksson, Jan-Erik Eriksson, 

Sarah Häggkvist, Jan-Erik Hellman, Martin Magnusson, Kjell-Åke Sundberg, Jörgen 

Widegren, Curt Alstergren och Bo Fredriksson 

 

§ 58 Öppnande Ordf. Fredrik Nordin öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 

§ 59 Justerare Till justeringsman tillsammans med ordförande valdes Leif 

Aronsson.  

 

§ 60 Föregående  Genomlästes av sekr. med korta kommentarer, godkändes 

        protokoll  och lades till handlingarna. 

 

§ 61 Medlemsläget Kristina Wahlberg hade inför mötet iordningställt ett PM där hon 

redovisade medlemsläget. Vi har glädjande nog ökat på antalet 

fullbetalande medlemmar sedan sammanställningen i maj. Vi har i 

dag 405 st medlemmar alla kategorier. 

 

§ 62 AU-beslut Med anledning av att Leif Aronsson har avsagt sig kassörskapet 

med omedelbar verkan då han på grund av sitt jobb som nybliven 

egen företagare inte tycker sig ha tid med att sköta sysslan som 

kassör, så har AU fattat beslut om att adjungera in Jan-Erik 

Hellman som ny kassör fram till årsmötet 2017. 

 

§ 63 Ekonomi/ Adjungerande kassören J-E Hellman redovisade ekonomin. 

       Firmatecknare Beslutades att ordföranden och den adjungerande kassören Jan-

Erik Hellman, Konstapelgränd 6, 831 38 Östersund äger rätt att var 

för sig teckna klubbens firma. 

 

§ 64 Utbildnings/ Tre stycken har visat intresse för att utbilda sig till jaktprovs- 

        ungdomssatsning domare under hösten. 

Samarbetet med HareBra gänget fortsätter som tidigare. Angående 

Stövarjaktens dag så kommer vi att anordna den på flera platser 

och på datum som vi själva bestämmer. 

 

§ 65 Game Fair Resultatet i år från Frösön och Västgårds tillsammans blev 

ca13 000 kr. Vi erhåller dessutom 2000 + 2000 kr från Svenska 

Stövarklubben för att vi har deltagit på de två mässorna. Vi enades 

om att fatta beslut om deltagande på Game Fair 2017 vid nästa 

styrelsemöte. 

 

 

§ 66 Jaktprov Ökl Kommissarier: Kjell-Åke Sundberg i Bräcke och Ragunda 

1/9 2016 – 15/3 2017 Jan-Erik Eriksson i Krokom och Strömsund    

Håkan Westling i Berg och Härjedalen 

Curt Alstergren i Åre och Östersund  

 

 



§ 67 Elitproven Strömsund 29/9 - 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 

  

 Beslutades att domarna bjuds på middag vid ankomst dagen före 

elitprovsstart. 

 

§ 68 DM 2016 Kommer att äga rum i Strömsund 17-18/10 och 

kommissarie/Fullmäktige är: Curt Alstergren och Bo Fredriksson. 

Fredrik Nordin ansvarar för att lokalklubbarna får en inbjudan. 

Stugorna och en samlingslokal är bokade på Strömsunds camping 

och Johan Hansson är tillfrågad om han kan sköta live-

rapporteringen. Beslutades att J-E Hellman och Mats Eriksson 

beställer DM-plaketter till samtliga hundägare. Vår klubb står för 

domarnas och lagledarnas kostnader. 

 

§ 69 SM och riks- En SM kommitté bildades bestående av: Fredrik Nordin, Curt  

utställning 2019 Alstergren, Jörgen Widgren samt kolla med Jimmie Guttormsen 

om han vill ingå, med Fredrik som sammankallande. 

Sponsorgruppen bör snarast kallas in samt även utökas för att 

påbörja arbetet med att skaffa sponsorer. Inga beslut togs var SM 

skall äga rum men Kolåsen eller Strömsund föreslogs. Efter 

höstens jaktprov på de båda platserna så kommer beslut att tas 

vilken plats som skall väljas. 

 

§ 70 Årsmöte 2017 Per Roos får i uppdrag att ordna lokal och förtäring till både möte 

och årsfest den 22/4 2017. 

 

§ 71 Utställningar 2017 Vi deltar i Östersund den 21 maj, domare Olle B Häggkvist. 

 Strömsund 17 juni, domare Gunnar Norlin. 

 

                               2018 Östersund den 20 maj, domare ej utsedd. 

 Sveg den 16 juni, domare ej utsedd. 

 

§ 72 Fullmäktige 2016 Hölls den 4-5 juni i Upplands Väsby och där Fredrik Nordin, Pär 

Nord och Mats Eriksson deltog. Mats redogjorde i stort vilka 

beslut som tagits vilket man kan läsa om i senaste numret av 

Stövaren samt i årsmötesprotokollet som finns på SvStk hemsida. 

 

§ 73 Motioner Inga nya motioner hade inkommit. 

 

 

§ 74 Övriga frågor a) Diskuterades hur den rollup som skall införskaffas ska se ut. Vi 

enades om att den bör innehålla bilder på våra fem vanligaste 

stövarraser, helst med huvudbild. Beslutades att Rolf tar kontakt 

med Anders Holmgren. 



 

 b) Beslutades att Jörgen Widegren för J-H Stvkl räkning ordnar 

med blomma och bidrag till cancerfonden i samband med Lars O 

Törnkvists begravning den 16/9. 

 

§ 75 Nästa styrelsemöte Vi träffas den 22/1 2017 kl 1100 Kommunhuset i Lit. 

 

§ 76 Avslutning Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

  

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

  

 

 

 


