
”UTKAST” Protokoll från styrelsemöte i Lit den 16 augusti 2018  
 
Närvarande: Rolf Pellving, Fredrik Nordin, Mats Eriksson, Jan-Erik Eriksson, Sarah 
Häggkvist, Anders Olofsson, Jimmie Guttormsson, Leif Aronsson, Martin Magnusson, Kjell-
Åke Sundberg och Curt Alstergren 
 
§ 57 Öppnande Ordf. Fredrik Nordin öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§ 58 Justerare Till justeringsman tillsammans med ordförande valdes Leif 

Aronsson. 
 
§ 59 Föregående  Genomlästes av sekr. med korta kommentarer, godkändes 
        protokoll  och lades till handlingarna. 
 
§ 60 Medlemsläget Medlemsansvarig Per Roos var ej närvarande och något nytt 

underlag fanns ej att tillgå. För att stimulera värvning av nya 
medlemmar så föreslog Martin Magnusson att premiera den som 
värvar tre stycken medlemmar med en jaktprovsstart. Uppdrogs åt 
Per Roos att ta fram bestämmelser för detta och att AU får be-
myndigande att fatta beslut om ovanstående. 

 
§ 61 AU-beslut a) Blommor till Pär Nord i samband med hans sjukhusvistelse. 
 b) Hedra avlidne Örjan Wikander, Strömsund med en minnesgåva 

vid han begravning. 
 
§ 62 Ekonomi Kassören Jimmie Guttormsson redovisade ekonomin som fortsatt 

är stabil samt informerade om att klubben kommer att ansöka om 
att slippa deklarera de närmsta 5 åren. 

 
§ 63 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. 
Rolf läste upp ett förslag till skrivelse att skicka till Svenska 
Stövarklubben angående avsaknad av studiehandledning/plan till 
de nya jaktprovsreglerna. Styrelsen var enig om att stå bakom 
skrivelsen och där vi uppmanar SvStK att revidera det gamla 
underlaget som finns. 

 
§ 64 Game Fair Resultatet i år från Västgårds blev ca 18 000 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 rasklubbarna i år skött sig mycket bra. 
Tyvärr fick ingen öppen eld användas pga mycket stor brandrisk 
men det löstes på ett förtjänstfullt sätt med elplatta. 

 
 
 
 



§ 65 Jaktprov Ökl Kommissarier: 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  

 
 
§ 66 Elitproven Strömsund 29/9 - 1/10 Kommissarie/Fullmäktige: J-E Eriksson 

och Stefan Andersson. 
 Frostviken 25 - 26/10 Kommissarie/Fullmäktige: Bo Fredriksson. 
 Kolåsen 6 - 9/11 Kommissarie/Fullmäktige: Mats Eriksson och 

Jörgen Widegren. 
 Gällö 2 - 3/2 2019 Kommissarie/Fullmäktige: Kjell Åke Sundberg 

och Per Andersson. Callans Trä AB ställer upp som huvudsponsor. 
 R-Ekl 1/9 2018 – 15/3 2019 Kommissarie/Fullmäktige: Curt 

Alstergren. 
 
§ 67 DM 2018 J/H Stövarklubb är arrangör och det kommer att äga rum i 

Strömsund den 15-16/10. Rolf Pellving är utsedd som lagledare för 
vår klubb. Beslutades att Martin Magnusson tar ut tre stycken 
domare från vår klubb och Jimmie Guttormsson ordnar med 
liverapportering på vår hemsida. Mats Eriksson svarar för att 
skicka ut inbjudan till de andra klubbarna och tillsammans med 
Sarah tillser att de tävlande får en kallelse och ett program. 

 
 
§ 68 SM och riks- Beslutades att Jimmie Guttormsson och Mats Eriksson snarast 
utställning 2019 färdigställer sponsoravtalen samt att Fredrik Nordin och Curt 

Alstergren tar kontakt med Helene Kjellsdotter angående att ragga 
sponsorer. 

 Vid Riksutställningen i Sveg 2019 är det klart att det bara blir en 
dag och att Sarah Häggkvist kommer att vara domare. Anders 
Olofsson fick i uppdrag att kontakta Ted Karlsson för att 
kontrollera om han kan vara reservdomare vid flera hundar än 80 
stycken. Anders fick även uppgift att kalla till möte med särskilt 
utvalda i höst inför utställningen. 

 
§ 69 Årsmöte/fest 2019 Beslutades att genomföra årsmöte och fest den 11 maj 2019. Lars 

Olofsson och Curt Alstergren fick i uppgift att ha ett förslag på 
genomförande och plats till nästa styrelsemöte i januari. 

 
§ 70 Utställning 2020 Kommer att ske tillsammans med älghundsklubben, plats och 

domare ej klart men där föreslogs Tomas Eriksson. 
 En utställning blir i Bräcke/Gällö och där föreslogs som domare 

Dennis Liljeberg. 
 
§ 71 Motioner Inga nya motioner hade inkommit. 
 
§ 72 Info Fullmäktige Jimmie Guttormsson och Mats Eriksson informerade ifrån 

Fullmäktige den 1-2 juni i Upplands Väsby. 
 



 
§ 73 Övriga frågor a) Diskuterades Studiefrämjandets vara eller inte vara och enades 

om att skjuta upp beslutet till mötet i januari 2019. 
 
  
§ 74 Nästa styrelsemöte Vi träffas den 20 januari 2019 kl 1100 Kommunhuset i Lit. 
 
§ 75 Avslutning Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
  
Vid protokollet:………………………………………………………..Mats Eriksson 
 
 
 
Justeras:……………………………………………………………….Leif Aronsson 
 
 
 
Ordförande:……………………………………………………………Fredrik Nordin 
 
  
 
 
 


