
Protokoll från styrelsemöte i Lit den 14 januari 2018  
 
Närvarande: Rolf Pellving, Mats Eriksson, Sarah Häggkvist, Jan-Erik Eriksson, Jimmie 
Guttormsson, Lars Olofsson och Leif Aronsson. Kallade till mötet för särskilda frågor: May-
Britt Pellving, Curt Alstergren, Kjell-Åke Sundberg och Martin Magnusson. Ur valberedningen 
deltog Jan Swartström. 
 

§ 1 Öppnande Vice ordförande Lars Olofsson öppnade mötet. 
 
§ 2 Justerare Jan-Erik Eriksson valdes att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll. 
 
§ 3 Föregående  Genomlästes, godkändes och lades till handlingarna efter att ett  

Protokoll tillägg gjorts under § 55 Medlemsläget där Per Roos har kvar att 
redovisa varför man inte får någon bekräftelse på att man anmält 
till SKK om att bli medlem.  

 
§ 4 Medlemsläget Per Roos hade inför mötet iordningställt ett PM där vi kunde se 

medlemsläget. Vi har i dag 410 st medlemmar alla kategorier 
vilket är 4 st färre än i januari 2017. 

 
§ 5 Vandringspriser När sammanställningen av resultaten för jaktprov och 

utställningar för 2017 är klar skall kassören och sekreteraren 
iordningställa en resultatlista för vandringspriser 2017.  

 
§ 6 Ekonomi Kassören Jimmie Guttormsson redogjorde för läget vilket var 

bättre än budgeterat bland annat beroende på lotteri-
försäljningen under Game Fair i Kall och SM lotteriet. Jimmie vill 
samla ihop och göra utbetalningar på våra utlägg i slutet på varje 
månad vilket godkändes av styrelsen. På blanketten för utlägg och 
milersättning kommer detta att framgå.  
J-E Eriksson och kassören fick i uppdrag att försöka hitta en 
lösning på att kunna stämma av anmälningsavgifter gentemot 
uppskjutna jaktprov.  
 
Budgetförslag skall lämnas till kassören senast den 1 februari.  

 
§ 7 Utbildning och Två nya jaktprovsdomare är utbildade och klara och det är Henrik  
      Ungdomssatsning Eriksson och Anders Olofsson. Samarbetet med HareBra planeras 

fortsätta som tidigare där 77 ungdomar har deltagit under 
höstens jakt.  

 
§ 8 Årsmöte Hålles på Krokoms Wärdshus den 28 april klockan 1500. Kallelse 

sätts in på hemsidan, facebook och annonseras i 
klubbmeddelandet. 

 



§ 9 Årsfest Kommer att genomföras i samband med årsmötet den 28 april 
med samling kl 1800 på Hägragården och till en kostnad av 300 
kr/person. Annonsering på hemsidan, facebook och i 
klubbmeddelandet. Beslutades även att anmälan skall gå till Lars 
Olofsson och att klubben bjuder styrelsemedlemmar, C-G Hågnäs 
med sambo, Nisse o Anna-Greta Hermansson, Gärd Alstergren, J-E 
Hellman, May-Britt Pellving, Michaela Jansson, Valdi Waher, 
Göran Blixt samt alla jaktprovsansvariga.  

 
§ 10 Jaktprov Ökl Ansvariga: Kjell-Åke Sundberg i Bräcke och Ragunda 
   1/9 2018 – 15/3 2019 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 28/9 - 1/10, vid färre hundar än 20 st så sker prov 

endast den 29/9-30/9. Kommissarie/Fullmäktige: Jan-Erik Eriksson 
och Stefan Andersson. Sista anmälningsdag 18/9. 

 
 Frostviken 25-26/10. Kommissarie/Fullmäktige Bo Fredriksson. 

Sista anmälningsdag 15/10. 
 

Kolåsen 6-9/11.  Kommissarie/Fullmäktige: Mats Eriksson och 
Jörgen Widegren. Sista anmälningsdag 28/10. 
 
Gällö 2-3/2 2019. Kommissarie/Fullmäktige: Kjell-Åke 
Sundberg/Per Andersson. Sista anmälningsdag 21/1 2019. 

 
§ 12 DM 2018 Kommer klubben att arrangera i Strömsund den 15-16/10 med 

samling på kvällen den 14/10. Kommissarie/Fullmäktige: Martin 
Magnusson och Per Roos. Hotell Nordica och Folkets Hus är 
bokat. DM kommer att köras som ett genrep inför SM 2019 och 
därför är det önskvärt att så många som möjligt ur SM kommittén 
kan delta under banketten på måndagkväll den 15/10. 

 
§ 13 SM 2019 Kommer vi att arrangera i Strömsund den 24-25/10 2019 med 

samling på kvällen den 23/10. Ett organisationsförslag med 
ansvarsfördelning presenterades under mötet vilket med några 
tillägg kunde fastställas. 

 
§ 14 Resultat jaktprov/ Det har varit stora problem med inrapporteringen av jaktprovs- 
         ansvarig  resultaten till SKK under hösten men är nu förhoppningsvis 

åtgärdat. 
 
§ 15 Utställningar 2018 Östersund/Brunflo den 20 maj, domare Petra Högberg.        

Offerdal den 16 juni, domare Sarah Häggkvist.             
Utställningen i Offerdal är flyttad från Sveg. 

  



 
§ 16 Medlemsblad Manusstopp den 18 februari vilket innebär att arbetet med att 

skaffa sponsorer snarast måste dras igång. Beslutades att en 
helsida skall kosta 1500 kr. 

 
§ 17 Auktorisation Domare som ej genomgått utbildning i de nya drevprovsreglerna 

kommer automatiskt att bli avregistrerade som domare. 
 
§ 18 Motioner/skrivelser Inga motioner har lämnats in men däremot så har Rolf Pellving 

upprättat en skrivelse angående kritik över de nya 
drevprovsreglerna. Skrivelsen diskuterades och det beslutades att 
J/H StK inte står bakom den. Rolf får skicka in den till Svenska 
Stövarklubben i egenskap av avelsråd för finsk stövare. Styrelsen 
enades om att skrivelsen kan ligga till grund senare när de nya 
drevprovsreglerna skall utvärderas.  

 Kassören var tvungen att lämna mötet. 
 
§ 19 AU-beslut AU har beslutat att klubben skall uppvakta May-Britt Pellving med 

en blomma i samband med hennes konvalescens.  
 
§ 20 Jaktmässa 2018 Klubben har annonserat på hemsidan efter någon som är villig att 

ta på sig huvudansvaret för klubben under jaktmässan 2018. Inga 
intresserade har hört av sig så Curt Alstergren fick åter frågan om 
ha kunde fortsätta vilket han lovade om han fick hjälp av någon. 
Styrelsen får hjälpas åt att hitta någon som ställer upp. Viktigt 
också att rasklubbarna verkligen ställer upp med de 6 personer 
som krävs för att verksamheten skall fungera. 

 
§ 21 Dressyrkurser Sarah Häggkvist redogjorde för planeringen av dressyrkurser 

våren 2018. Förhoppningsvis så kommer det att bedrivas kurser 
på sex olika ställen inom länet, detaljer kommer att finnas i 
medlemsbladet för 2018. 

   
§ 22 Fullmäktige 2018 Kommer att äga rum den 1-2 juni i Upplands Väsby. 
 Att representera J/H StK föreslås till årsmötet: 
 Fredrik Nordin med Lars Olofsson som ersättare. 
 Mats Eriksson med J-E Eriksson som ersättare. 
 Jimmie Guttormsson med Anders Olofsson som ersättare. 
 
§ 23 Nya drevprovsregler Beslutades att Sekr. söker dispens hos SKK att släppa stövare den 

18-19/8 för att kunna genomföra vidareutbildning på våra 
drevprovsregler. 

 
§ 24 Övriga frågor a) Enades om att till årsmötet föreslå Jan-Erik Hellman till 

hedersmedlem i J/H StK. 
 b) Martin Magnusson fick i uppdrag att ordna forskaren Fredrik 

Dahl som föreläsare om haren, förslagsvis en kväll i april. 



 
 c) Rolf vädjar till alla drevprovsdomare att ta kort på hund och 

hundägare i samband med jaktprov och sedan skicka det till 
honom. 

 
 d) Michaela Jansson har avsagt sig arbetet som webmaster vilket 

innebär att vi måste hitta någon ny senast till årsmötet. 
 
 e) Klubben bör om det är möjligt stå för husrum och uppehälle för 

elever och aspiranter vid tjänstgöring vid elitprov. 
 
§ 25 Nästa möte Styrelsen träffas på Krokoms Wärdshus den 28 april kl 0900. 
 
§ 26 Avslutning Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: ………………………………………………………… Mats Eriksson 
 
 
Justeras: ………………………………………………………… Jan-Erik Eriksson 
 
 
Ordförande: ………………………………………………………… Lars Olofsson 


