
Protokoll från styrelsemöte i Lit den 20 augusti 2017  

 

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

Häggkvist, Anders Olofsson, Lars Olofsson, Jimmie Guttormsson, Per Roos, Martin 

Magnusson, Kjell-Åke Sundberg, Per Andersson och Curt Alstergren 

 

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

 

§ 53 Justerare Till justeringsman tillsammans med ordförande valdes Lars 

Olofsson.  

 

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

        protokoll  och lades till handlingarna. 

 

§ 55 Medlemsläget Vi har i dag ca 410 st medlemmar alla kategorier. Per Roos fick i 

uppdrag att kolla varför man inte får någon bekräftelse på att man 

anmält till SKK om att bli medlem. 

 

§ 56 AU-beslut a) Att anordna hamiltonföreningens Landskamp mot Norge i 

samband med elitprovet i Kolåsen den 9-10/11. Startavgift 2000:-. 

 b) Hyra bokföringsprogram Visma eEkonomi för föreningar till en 

kostnad av 99 kr/mån. 

 c) Uppvaktning av Olle B Häggkvist på hans 80-års dag där han 

fick träskulpturen ”harjägaren”. 

 

§ 57 Ekonomi Kassören Jimmie Guttormsson redovisade ekonomin samt 

informerade om att klubben skaffat Swish (nr: 123 042 52 72). 

Klubben har även ett kontokort för utlåning vid exempelvis 

jaktprov och utställningar. Kassören har också utarbetat en ny 

blankett som skall användas för rese, arvode och utläggsräkning. 

Beslutades att underlag för budget skall vara kassören tillhanda 

senast 1 februari 2018. 

 

§ 58 Utbildnings/ Två 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. 

 

§ 59 Game Fair Resultatet i år från Västgårds blev ca 13 000 kr och vi erhåller 

dessutom 2000 kr från Svenska Stövarklubben för att vi har 

deltagit på mässan. Curt Alstergren redovisade årets arbetsinsats 

och informerade om att det saknades representanter ifrån en del 

rasklubbar vilket gjorde att det blev onödigt jobbigt för J/H StK:s 

deltagare. Nisse Hermansson har författat och skickat ut en 

skrivelse angående detta till rasklubbarna. Curt meddelar även att 

han och Nisse inte vill ta på sig ledaransvaret för Västgårds 2018. 

Beslutades därför att lägga ut en förfrågan på vår hemsida om 

någon i klubben kan tänka sig att ta på sig det ansvaret. Curt sa sig 

dock vara villig att stötta och hjälpa till i uppstarten. 



 

 

§ 60 Jaktprov Ökl Kommissarier: 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  

 

 

§ 61 Elitproven Strömsund 29/9 - 2/10 Kommissarie/Fullmäktige: Per Roos och 

Martin Magnusson. 

 Frostviken 26 - 27/10 Kommissarie/Fullmäktige: Bo Fredriksson 

och Stefan Andersson. 

 Kolåsen 7 - 10/11 Kommissarie/Fullmäktige: Mats Eriksson och 

Jörgen Widegren. 

 Gällö 3 - 4/2 2018 Kommissarie/Fullmäktige: Kjell Åke Sundberg 

och Per Andersson. Callans Trä AB ställer upp som huvudsponsor. 

 R-Ekl 1/9 2017 – 15/3 2018 Kommissarie/Fullmäktige: Curt 

Alstergren. 

  

 Beslutades att domarna bjuds på middag vid ankomst dagen före 

elitprovsstart. 

 

§ 62 DM 2017 Kommer att äga rum i Hennan den 16-17/10. Som lagledare för 

J/H Stövarklubb valdes Rolf Pellving. 

 

§ 63 Landsdelskamp  Klubben har fått en inbjudan till Landsdelskamp i Snåsa, Norge 

den 25/11. Rolf Pellving ställer upp som lagledare även för det 

arrangemanget och vill gärna ha in förslag på lämpliga unghundar 

(max 4 år och högst en 1 Ökl). 

 Beslutades att J/H StK står för milersättning till alla deltagare ur 

klubben som deltar med sina hundar i SM, DM och 

Landsdelskamp för unghundar. 

 

§ 64 SM och riks- Beslutades att Fredrik Nordin i närtid kallar till ett möte angående   

utställning 2019 SM 2019. Föreslogs även att söka bidrag från Jägarförbundet inför 

SM. 

 När det gäller Riksutställningen 2019 så fick Anders Olofsson i 

uppdrag att kolla på alternativa platser för utställningen. Som 

förslag på domare nämndes Sara Häggkvist och Matti Envall. 

 

 

§ 65 Årsmöte 2018 Beslutades att genomföra årsmöte och fest den 28 april 2018. Lars 

Olofsson och Curt Alstergren fick i uppgift att ha ett förslag på 

genomförande och plats till nästa styrelsemöte i januari. 

 

§ 66 Utställning 2019 Kommer att ske tillsammans med älghundsklubben, plats och 

domare ej klart. Förslag på domare kan lämnas till Anders 

Olofsson. 

 

§ 67 Motioner Inga nya motioner hade inkommit. 



 

 

§ 68 Övriga frågor a) Angående hemsidan så kan förutom vår webmaster Michaela 

Jansson även Jimmie Guttormsson och May-Britt Pellving lägga in 

text på sidan.   

 b) Per Andersson ifrågasatte varför en av våra medlemmars hund 

inte erhållit sitt championat efter att ha tagit ett 1:a pris på särskilt 

rörligt elitprov för räv i januari 2017. Enligt SKK så krävs minst 

ett 2.a pris på barmark från och med 1/1 2017 vilket Per tycker är 

konstigt då de nya reglerna skall börja gälla from 2017-07-01. 

Sekr. fick i uppdrag att ta kontakt med SvStK för att få en 

förklaring till det aktuella fallet. 

 c) Curt Alstergren meddelade att de från Norge som vill 

genomföra rörligt elitprov hos oss inte behöver vara medlemmar i 

J/H StK. 

 

  

§ 69 Nästa styrelsemöte Vi träffas den 28 januari 2018 kl 1100 Kommunhuset i Lit. 

 

§ 70 Avslutning Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

  

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

 

 

 

Justeras:……………………………………………………………….Lars Olofsson 

 

 

 

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

 

  

 

 

 


