
 Protokoll från styrelsemöte i Lit den 22 januari 2017  
 
Närvarande: Per Roos, Rolf Pellving, Fredrik Nordin, Mats Eriksson, Anders Holmgren, Pär 
Nord, Sarah Häggkvist och Leif Aronsson. Kallade till mötet för särskilda frågor: Jan-Erik 
Hellman, May-Britt Pellving, Curt Alstergren och Martin Magnusson. 
 

§ 1 Öppnande Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet. 
 
§ 2 Justerare Sarah Häggkvist valdes att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll. 
 
§ 3 Föregående  Genomlästes, godkändes och lades till handlingarna. 
      protokoll 
 
§ 4 Medlemsläget Kristina Wahlberg hade inför mötet iordningställt ett PM där hon 

redovisade medlemsläget. Där kunde vi se att vi på helår har 
tappat 3,7 %. Denna utveckling ses också bland våra 
grannklubbar. Vi har i dag 430 st medlemmar alla kategorier. 

 
§ 5 Vandringspriser När sammanställningen av resultaten för jaktprov och 

utställningar för 2016 är klar skall sekreteraren iordningställa en 
resultatlista för vandringspriser 2016. Vandringspriset för 
elitprovet i Kolåsen kommer att delas ut vid årsmötet i år vilket 
innebär att ett nytt måste upprättas. 

 
§ 6 Ekonomi Kassören J-E Hellman redogjorde för läget vilket var bättre än 

budgeterat bland annat beroende på lotteriförsäljningen under 
Game Fair i Kall och Frösön. J-E lämnade också ett budgetförslag 
för 2017 men där det fortfarande saknas flera poster. 
Budgetförslag skall lämnas till kassören senast 15 februari. 

 
§ 7 Utbildning och Två nya jaktprovsdomare är utbildade och klara och det är Jimmie  
      ungdomssatsning Guttormsson och Markus Eriksson. Beslutades att även under 

2017 sponsra ungdomslägret på Renflomarken med 2500 kronor. 
 
§ 8 Årsmöte Hålles på Östersunds Travet den 22 april klockan 1500 i Spiltas 

Restaurang. Kallelse sätts in på hemsidan och annonseras i 
klubbmeddelandet. 

 
§ 9 Årsfest Kommer att genomföras i samband med årsmötet den 22 april 

med samling kl 1800 i Spiltas Krog. Annonsering på hemsidan och 
i klubbmeddelandet. Beslutades att klubben bjuder 
styrelsemedlemmar, C-G Hågnäs med sambo, J-E Hellman, May-
Britt Pellving, Michaela Jansson, Ingrid Fredriksson, Göran Blixt 
samt alla jaktprovsansvariga. Per Roos undersöker vidare om det 
går ordna någon form av lättare underhållning.  

 



§ 10 Jaktprov Ökl Ansvariga: Kjell-Åke Sundberg i Bräcke och Ragunda 
   1/9 2017 – 15/3 2018 Jan-Erik Eriksson i Krokom och Strömsund    

Håkan Westling i Berg och Härjedalen 
Curt Alstergren i Åre och Östersund samt även för rörliga EKL. 

 
§ 11 Elitproven Strömsund 29/9 - 2/10, vid färre hundar än 20 st så sker prov 

endast den 30/9-1/10. Kommissarie/Fullmäktige: Per Roos och 
Martin Magnusson. 

 
Kolåsen 7-10/11, vid färre hundar än 10 st så sker prov endast 7-
8/11. Kommissarie/Fullmäktige: Mats Eriksson och Jörgen 
Widegren.  
 
Frostviken utgår då Bo Fredriksson avsagt sig arbetet som 
kommissarie och ingen annan åtagit sig uppgiften. 
 
Gällö undersöks som ny plats för elitprov. Stövargillet i Bräcke 
jobbar med frågan och återkommer till styrelsen förhoppningsvis 
före den 15 februari. 
 
Beslutades att vid fast elitprov skall kallelse skickas ut till domare 
och startande. 

 
§ 12 Utställningar 2017 Östersund/Brunflo den 21 maj, Olle B Häggkvist. 
 Strömsund den 17 juni, Gunnar Norlin. 
 
                                2018 Östersund/Brunflo 20 maj, domare ej fastställd. 
 Sveg den 16 juni, domare ej fastställd. 
 
                                2019 Beslutades att kontrollera med älghundsklubben om vi kan ha vår 

majutställning tillsammans med dem. Fredrik tar kontakt med 
klubben. Vår klubb har tilldelats en riksutställning för stövare i 
juni 2019. Klubbens förslag är att en av domarna är Sarah 
Häggkvist och att den äger rum i Gällö. 

 
§ 13 Dressyrkurser 2017 Sarah Häggkvist tar kontakt med Ingrid Fredriksson och 

undersöker om det går att köra som tidigare år. 
 
§ 14 Resultat jaktprov/ Ingen redovisning då ansvarige Jan-Erik Eriksson hade giltigt 
         ansvarig förfall. Rolf Pellving påpekade att hundägare själv måste ansöka 

om jaktchampionat för sin hund. 
 
§ 15 Nya jaktprovs- Pär Nord och Curt Alstergren åker till Upplands  
        regler Väsby den 18/3 på utbildning angående de nya jaktprovsreglerna.  

J/H StK står för kostnaderna för en av deltagarna. Det kommer 
sedan att genomföra utbildning med alla kallade jaktprovsdomare 
inom J/H enligt följande: 



 6 maj i Sveg, anmälan till Håkan Westling. 
 7 maj i Lit, anmälan till Rolf Pellving. 
 20 maj i Strömsund, anmälan till Martin Magnusson. 
 Sekr. skriver en kallelse till utbildning som sätts in i 

klubbmeddelandet samt att det skickas ut en personlig kallelse till 
samtliga jaktprovsdomare inom klubben i mitten på april. 

 Beslutades även att sekr. ansöker om att få ha lös hund under 
hundförbudstiden den 12-13 augusti för att ha praktisk 
vidareutbildning av jaktprovsdomare. 

  
 
§ 16 Medlemsblad Manusstopp 15 februari vilket innebär att Jörgen Widegren 

snarast måste dra igång sponsorgruppen. 
 
§ 17 Auktorisation Jimmie Guttormsson och Markus Eriksson klara som nya domare. 

Avauktorisation av domare kommer att göras i höst på dem som 
inte genomgått utbildning på de nya drevprovsreglerna. 

 
§ 18 Motioner Inga motioner har lämnats in. 
 
§ 19 AU-beslut AU har beslutat att klubben skall uppvakta Rune Jönsson med en 

blomma i samband med hans konvalescens samt auktoriserat 
Jimmie Guttormsson som jaktprovsdomare.  

 
§ 20 Jaktmässa 2017 Beslutades att prioritera och satsa på jaktmässan i Kall och där 

Curt Alstergren och Nisse Hermansson får fortsatt förtroende att 
planera och leda den. Det kommer även att vara jaktmässor på 
Frösön och i Härjedalen och det är bra om det finns några frivilliga 
som kan ta på sig att representera klubben där också. Meddela 
styrelsen i så fall så kan vi stötta med lite utställningsmateriel. 

   
§ 21 Har SM 2019 Beslutades att Har SM 2019 skall anordnas på marker runt 

Strömsund. Curt Alstergren får uppgiften som SM general med 
Fredrik Nordin som biträde. De kommer att åka på studiebesök 
under Har SM 2017 till Västerbotten. 

 
§ 22 Övriga frågor a.) Rolf Pellving uppmanade oss att komma ihåg att ta med 

personnummer på närvarolistor som skall skickas till 
Studiefrämjandet. 

 b.) Rolf lämnade in förslag på namn som bör få SvStK 
förtjänsttecken. 

 c.) Klart med Ted Karlsson att vi får kort på hundar till en ny 
rollup. 

 d.) Curt Alstergren efterlyste resultaten från våra rörliga 
elitklassprov samt öppenklassprov på vår hemsida. Beslutades att 
lägga ut Göran Blixts sammanställning över jaktprov. 

 



§ 23 Nästa möte Styrelsen träffas i Spiltas Restaurang på Östersunds Travet den 22 
april kl 1000. 

 
§ 24 Avslutning Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: ………………………………………………………… Mats Eriksson 
 
 
Justeras: ………………………………………………………… Sarah Häggkvist 
 
 
Ordförande: ………………………………………………………… Fredrik Nordin 


