Protokoll från styrelsemöte i Krokom den 28 april 2018
Närvarande: Rolf Pellving, Fredrik Nordin, Mats Eriksson, Leif Aronsson, Sarah Häggkvist,
Jimmie Guttormsson, Lars Olofsson och Jan-Erik Eriksson samt Jan Swartström från
valberedningen.
§ 27 Öppnande

Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet.

§ 28 Justerare

Sarah Häggkvist valdes att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

§ 29 Föregående
protokoll

Genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 30 Ekonomi

Kassören redogjorde för ekonomin vilken kan anses som mycket
stabil. Kunde konstateras att det gjorts mycket få jaktprov i Ökl
efter årsskiftet mycket beroende på den snörika vintern.

§ 31 Medlemsläget

Per Roos hade inför mötet iordningställt ett PM där han visade på
medlemsläget. Där kunde vi se att vi fortsätter att tappa
medlemmar och vi har idag 392 medlemmar alla kategorier.

§ 32 AU-beslut

Inköp av skaljackor till SM funktionärerna 2019.

§ 33 Vandringspriser

Sekr. hade gjort en sammanställning över vandringspriserna vilket
också redovisas i medlemsbladet. Vandringspriserna från
Pantbanken och Landbys gick ut 2017 och kommer att delas ut vid
årsmötet. Landbys har instiftat ett nytt pris för 2018-2020 (3 år)
med samma statuter som tidigare. Diplomet från Kronstugans
kennel delas också ut och en ny period för 2018-2021 inleds.

§ 34 Utbildning och
ungdomssatsning

Inga nya elever har anmält intresse för att bli jaktprovsdomare. Vidareutbildning av jaktprovsdomare är planerad att
genomföras den 18 resp. 19 augusti.
Ungdomssatsning sker även i höst tillsammans med HareBra.

§ 35 Motioner

Diskuterades de 14 motionerna som skall upp i Stövarfullmäktige 2018.
Samtliga motioner till fullmäktige har varit utlagda på Svenska
Stövarklubbens hemsida. Vi presenterar dem för årsstämman så att
valda delegater får vägledning inför Fullmäktige.

§ 36 Jaktprov

Vi följer det program som presenterats i Årsmeddelandet.
Beslutades att ändra i JHStk:s bestämmelser för 2018-års
uttagningar och deltagande i KM, DM och SM så att boende
utanför Jämtland-Härjedalens upptagningsområde skall vara
fullbetalande medlem i minst 1 år (tidigare 3 år) i JHStk för att få
tävla om KM och uttagning till DM. Beslutade även att betalande

familjemedlemmar som äger hund har rätt att tävla till KM och
DM om hunden har kvalificerat sig till start i Elitklass.
§ 37 DM 2018

Genomförs i Strömsund den 15-16/10 med Rolf Pellving som
lagledare för vår klubb.

§ 38 SM 2019

Går enligt plan.

§ 39 Utställningar

Enligt Årsmeddelandet.

§ 40 Dressyrkurser 2018 Är i gång på flera platser men är inställt i Sveg, Gällö och västra
Jämtland på grund av för få anmälda. Inget samarbete har skett
med Studiefrämjandet i år.
§ 41 Medlemsblad

Mycket bra och ett stort tack till May-Britt Pellving.

§ 42 Lotteri

Försäljningen av SM lotterna går bra och det återstår bara ett
fåtal häften kvar att sälja.

§ 43 Game Fair 2018

Klubben kommer enbart satsa på att närvara på mässan i Kall och
intresserade att hjälpa till kan ta kontakt med Curt Alstergren
eller Fredrik Nordin.

§ 44 Fullmäktige 2018

Till delegater vid Stövarfullmäktige i Upplands Väsby den 1-2 juni
föreslår vi årsstämman Mats Eriksson och Jimmie Guttormsson.

§ 45 Övriga frågor

a) Fredrik Nordin föreslog att klubben skulle bjuda in Anna Pamuk
att föreläsa om hundhälsa. Beslutades att lägga fram det under
övriga frågor på årsstämman och undersöka intresset.

§ 46 Nästa möte

Konstituerande mötet som hålls direkt efter Årsstämman..

§ 47 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………………………… Mats Eriksson

Justeras:

………………………………………………………… Sarah Häggkvist

Ordförande:

………………………………………………………… Fredrik Nordin

