
Protokoll från styrelsemöte i Lit den 20 januari 2019  
 
Närvarande: Rolf Pellving, Mats Eriksson, Sarah Häggkvist, Jan-Erik Eriksson, Jimmie 
Guttormsson, Lars Olofsson, Fredrik Nordin och Per Roos. Kallade till mötet för särskilda 
frågor: May-Britt Pellving, Curt Alstergren, Kjell-Åke Sundberg, Stefan Andersson, Bo 
Fredriksson, Erik Wassdahl och Martin Magnusson. Ur valberedningen deltog Jan 
Swartström. 
 

§ 1 Öppnande Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet. 
 
§ 2 Justerare Lars Olofsson valdes att tillsammans med ordförande justera 

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

Protokoll tillägg gjorts under § 60 Medlemsläget där Per Roos har kvar att 
ta fram bestämmelser för att stimulera värvning av nya 
medlemmar genom att premiera den som värvar tre stycken 
medlemmar med en jaktprovsstart i Ökl.  

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

konstatera att vi hade tappat 22 medlemmar sedan 2017.  Under 
2018 hade vi 383 medlemmar alla kategorier. Alla uppmanas att 
fortsatt hjälpas åt att ragga folk till klubben. 

 
§ 5 Vandringspriser När sammanställningen av resultaten för jaktprov och 

utställningar för 2018 är klar skall sekreteraren iordningställa en 
resultatlista för vandringspriser 2018.  

 
§ 6 Ekonomi Kassören Jimmie Guttormsson redogjorde för 2018 års resultat 

vilket var ca -20 000 kr under budgeterat. En stor anledning till 
underskottet är att vi går back på alla fasta elitprov. 

 Beslutades därför att föreslå årsstämman 2019 en höjning av 
startavgifter för jaktprov från och med 2020 enligt följande: 

 Alla fasta elitprov 1000 kr för medlem och 1500 kr för icke 
medlem. För Ökl prov hare/räv en höjning till 400 kr men 
oförändrat när det gäller domaravode och milersättning. 

 
 Jimmie påtalade även att han avser att utöka och förbättra 

kontoplanen då den i nuvarande skick är ganska trubbig. 
 
Budgetförslag skall lämnas till kassören senast den 1 februari.  

 
§ 7 Utbildning och En jaktprovsdomare är utbildad och klar och det är Lennart  
      Ungdomssatsning Andersson. Samarbetet med HareBra planeras fortsätta som 

tidigare där 55 ungdomar har deltagit under höstens jakt. 
Beslutades att anordna en teoriutbildning i augusti för att utbilda 
alla domare i det nya webbaserade jaktprovsprogrammet. 



 
§ 8 Årsmöte Hålles på Krokoms Wärdshus den 11 maj klockan 1400. Kallelse 

sätts in på hemsidan, facebook och annonseras i 
klubbmeddelandet. 

 
§ 9 Årsfest Kommer att genomföras i samband med årsmötet den 11 maj 

med samling kl 1800 på Aspåsgården och till en kostnad av 350 
kr/person där en lott på en hundpejl ingår. 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, Gärd Alstergren, J-E 
Hellman, May-Britt Pellving, Valdi Waher, Göran Blixt samt alla 
jaktprovsansvariga. Mickeys orkester kommer att svara för 
underhållningen och dansen. 

 
§ 10 Jaktprov Ökl Ansvariga: Kjell-Åke Sundberg i Bräcke och Ragunda. 
   1/9 2019 – 15/3 2020 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 27/9 - 30/9. Kommissarie/Fullmäktige: Jan-Erik 

Eriksson och Stefan Andersson. Sista anmälningsdag 17/9. 
 

Kolåsen 5-8/11.  Kommissarie/Fullmäktige: Mats Eriksson och 
Jörgen Widegren. Sista anmälningsdag 28/10. 
Beslutades även att klubben tar på sig att anordna 
Hamiltonföreningens landskamp under helgen 9-10/11.  

 
 Gällö 14-15/11. Kommissarie/Fullmäktige: Kjell-Åke Sundberg/Per 

Andersson. Sista anmälningsdag 8/11. 
 
§ 12 SM 2019 Arbetsmöte den 6 april kl 1000 i Strömsund för särskilt kallade. 
 
§ 13 Resultat jaktprov/ Beslutades att ha en utbildning angående redovisning av jaktprov 
         ansvarig  på webben med jaktprovsansvariga, onsdag den 23/1 kl 1800 på 

Fredrik Nordins arbetsplats. 
 
§ 14 Utställningar 2019 Bringåsen den 25 maj, domare Aina Lundmark. 
 Riksutställning i Sveg den 15 juni, domare Sarah Häggkvist. 

Utställningen kommer att vara på Storön. Underhållning, 
tipspromenad och lotterivinster ordnat och klart. Beslutades att 
Anders Olofsson ordnar inbjudan och tar emot anmälan. 
Kommitté med Anders som sammankallande upprättas och som 
får mandat att besluta om kostnader för mat. 

 
        2020  Bringåsen den 16 maj, domare ej klart. 
 Gällö/Bräcke den 13 juni, domare ej klart. 



 
 
        2021 Bringåsen den 22 maj, domare ej klart. 
 Strömsund den 19 juni, domare enlig Martin Magnusson. 

  
 
§ 15 Medlemsblad Manusstopp den 24 februari vilket innebär att arbetet med att 

skaffa sponsorer snarast måste dras igång. Beslutades att en 
helsida skall kosta 1500 kr. Vi kommer från och med i år att anlita 
Post Nord Strålfors AB i Tandsbyn för tryck av medlemsbladet. 
Offerten lyder på 6000 kr + moms för 400 exemplar. 

 
§ 16 Auktorisation Lennart Andersson auktoriseras som ny domare och tre stycken i 

klubben kommer att avauktoriseras. 
 
§ 17 Motioner/skrivelser Inga motioner har lämnats in. 
 
§ 18 AU-beslut AU har fattat beslut enligt följande: 

a.) Inköp av ny dator att kunna användas vid jaktprov och dyl. 
b.) Blommor i samband med C-G Göranssons begravning. 
c.) Krans i samband med Pär Nords begravning. 
d.) Milersättning till deltagare i NM.  

 
§ 19 Jaktmässa 2019 Fortfarande har inga intresserade hört av sig för att ta på sig 

huvudansvaret för mässan så Curt Alstergren fick åter frågan om 
han 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. Lars Olofsson fick 
fortsatt förtroende för att leda arbetet med att anskaffa priser 
och där alla är välkomna att hjälpa till. 

 
§ 20 Dressyrkurser Sarah Häggkvist redogjorde för planeringen av dressyrkurser 

våren 2019. Förhoppningsvis så kommer det att bedrivas kurser 
på 4-5 olika ställen inom länet, detaljer kommer att finnas i 
medlemsbladet för 2019. Inbjudan till älghunds-, drever- och 
beagleklubben kommer att göras.  

 Beslutades att höja anmälningsavgifterna till 350 kr för medlem 
och 600 kr för icke medlem varav 250 kronor/hund går till 
kursledarnas bränslekostnader. 

   
§ 21 Drever SM 2020 J/H Stövarklubb har fått en förfrågan från J/H Dreverklubb om att 

hjälpa dem att anordna SM 2020. Beslutades att vi i samarbete 
med dreverklubben tar på oss att anordna deras SM i samband 
med vårt elitprov i Frostviken under V43. Kontaktperson för 
Dreverklubben är Erik Wassdahl. 

 



§ 22 Ordf. konferens Kommer att avhållas den 24 mars 2019 vid Scandic Hotell i 
Upplands Väsby. Frågor som styrelsen ansåg behöver diskuteras 
är enligt följande: 
a.) Omarbetning av de nya jaktprovsreglerna 
b.) Medlemsfrågor 
c.) Hitta stövare samt stovare.hundprov.se 
d.) Ekonomi 
e.) Utvecklingsprojekt  

 
§ 23 Övriga frågor a.) DM 2019 kommer att gå i Västernorrland den 5-6/10. 
 b.) Samarbetet med Studiefrämjandet avslutas tillsvidare. 
 
§ 24 Nästa möte Styrelsen träffas på Krokoms Wärdshus den 11 maj kl 0900. 
 
§ 25 Avslutning Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: ………………………………………………………… Mats Eriksson 
 
 
Justeras: ………………………………………………………… Lars Olofsson 
 
 
Ordförande: ………………………………………………………… Fredrik Nordin 


