
Protokoll från styrelsemöte i Östersund den 22 april 2017 
 
Närvarande: Per Roos, Rolf Pellving, Fredrik Nordin, Mats Eriksson, Leif Aronsson, Pär Nord, 
Sarah Häggkvist, Kristina Wahlberg och Jan-Erik Hellman. 
 

§ 25 Öppnande Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet. 
 
§ 26 Justerare Per Roos valdes att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 
 
§ 27 Föregående  Genomlästes, godkändes och lades till handlingarna. 
        protokoll 
 
§ 28 Ekonomi J-E Hellman redogjorde för ekonomin vilken kan anses som 

mycket stabil. Budgetförslaget för 2017 presenterades, där J-E 
påpekade att det troligen är budgeterat för mycket för 
jaktproven.  

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

redovisade medlemsläget på ett föredömligt sätt. Där kunde vi se 
att vi har sedan fjolåret tappat 3 % av våra fullbetalande 
medlemmar och att vi har en svag ökning av familjemedlemmar. 
Vi har sänkt våran medelålder på fullbetalande medlemmar till 50 
år och 10% av de fullbetalande medlemmarna är kvinnor. Vi har i 
dag 388 st medlemmar alla kategorier vilket innebär att vi måste 
öka antalet medlemmar till minst 400 för att få behålla 3 stycken 
delegater vid fullmäktige. 

 
§ 30 AU-beslut Inköp av nytt vandringspris till Kolåsen. 
 
§ 31 Vandringspriser  Sekr. hade gjort en sammanställning över vandringspriserna vilket 

också redovisas i medlemsbladet. Vandringspriserna för 
elitproven i Frostviken och Kolåsen gick ut 2016 och kommer att 
delas ut vid årsmötet. J/H StK har instiftat ett nytt vandringspris 
för åren 2017-2023 till elitprovet i Kolåsen. Priset är ett 
storsjöodjur i trä och det skall vara liknande statuter som tidigare. 
Sekr. får i uppgift att sätta dessa på pränt. 
 J-E Eriksson får i uppdrag att undersöka vandringspriser till 
Frostviken och Bräcke. 

 
§ 32 Utbildning och Anders Olofsson och Henrik Karlsson har anmält intresse för att  
      ungdomssatsning bli jaktprovsdomare. Det finns tyvärr inget nytt utbildnings-

kompendium för de nya jaktprovsreglerna utan man får använda 
regelboken.  

 



Beslutades att Sekr. tar kontakt med drever och beagleklubben i 
J/H för att bjuda in intresserade drevprovs-domare till vår 
regelutbildning.  
Ungdomssatsning sker även i höst tillsammans med HareBra. 

  
  
§ 33 Motioner Sven-Ivan Nilsson hade den 18/4 2017 dragit tillbaka sin motion 

angående jaktproven i Jämtland-Härjedalen. 
 
 Olle B Häggkvist hade lämnat in en motion angående krav om 

lägsta pris ”sufficient” på utställning i juniorklass före start på 
jaktprov samt en motion angående nya jaktchampionregler. 

 Styrelsen beslutade tillstyrka båda motionerna 
 
§ 34 Jaktprov  Vi följer det program som presenterats i Årsmeddelandet med 

tillägget att elitprovet i Bräcke sker den 3-4/2 2018. 
 
 
§ 35 Utställningar  Enligt Årsmeddelandet. 
 
§ 36 Dressyrkurser 2017 Är i gång på flera platser. 
 
 
§ 37 Medlemsblad Nytt för i år är att det är sålt 6 stycken annonser i medlemsbladet 

för 1500:- styck. Viktigt att lämna in underlag till medlemsbladet i 
tid samt att fotografier som skall sättas in måste vara på minst 1 
Mb. 

 
§ 38 Lotteri Beslutades att ansöka hos Länsstyrelsen i Jämtlands län om att få 

sälja 1200 stycken lotter á 50 kr under tiden 20170617—
20180616 till ett vinstvärde av 30 000 kr. Annons på vår hemsida 
angående dragning av vinster. 

 
§ 39 Game Fair Klubben kommer att enbart satsa på att närvara på mässan i Kall 

då ingen har visat intresse för att ta på sig ansvar för de andra 
mässorna. 

 
 
§ 40 Övriga frågor a) Klubben har fått en inbjudan att delta i nationaldagsfirandet på 

Jamtli den 6 juni. Beslutades att klubben inte skall delta. 
  
 b) Beslutades att Fredrik Nordin kallar Jimmie Guttormsson, 

Michaela Jansson och May-Britt Pellving till möte angående 
hemsidan. 

 
 c) Hamiltonföreningen har framfört önskemål om att få arrangera 

Landskamp mot Norge under elitprovet i Kolåsen. Mats Eriksson 



tar kontakt med Göran Johansson angående detaljer och beslut 
tas sedan i AU. 

 
 d) Sarah Häggkvist efterlyste intresserade jakthundsmänniskor att 

bli utställningsdomare då behovet nu är stort av nya domare. 
Beslutades att det tas upp även på årsmötet. 

 
§ 41 Nästa möte Söndagen den 20/8 kl 1100 i Kommunhuset Lit. 
 
§ 24 Avslutning Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: ………………………………………………………… Mats Eriksson 
 
 
Justeras: ………………………………………………………… Per Roos 
 
 
Ordförande: ………………………………………………………… Fredrik Nordin 


