
Protokoll fört vid telefon/styrelsemöte den 7 april 2020 
 
Uppkopplade: Rolf Pellving, Mats Eriksson, Sarah Häggkvist, Jimmie Guttormsson, Anders 
Olofsson, Curt Alstergren, Jan-Erik Eriksson, Martin Magnusson, Lars Olofsson samt Bertil 
Andersson från valberedningen. 
 

§ 100 Öppnande Martin Magnusson valdes till ordförande och öppnade mötet. 
 
§ 101 Justerare Jan-Erik Eriksson valdes att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll. 
 
§ 102 Föregående  Genomlästes och lades till handlingarna. 

   Protokoll  
 
§ 103 Ekonomi Kassören redogjorde för ekonomin vilken kan anses som mycket 

stabil trots att vi troligen kommer att tappa en hel del intäkter i år 
på grund av Corona viruset. Klubben har fått Paysonkontot 
godkänt och uppgifterna är skickade till Andreas Johansson SvStk. 

 
§ 104 Medlemsläget Anders Olofsson redogjorde för medlemsläget där vi kunde höra 

att vi fortsätter att tappa medlemmar och vi har idag 356 
medlemmar alla kategorier. Beslutades att Mats skickar ut 
kennelklubbens lista över nya stövarägare till hela styrelsen. 

 
§ 105 AU-beslut Inga nya AU-beslut fanns att behandla. 
 
§ 106 Utbildning och Vidareutbildning av jaktprovsdomare är planerad att genomföras 
    ungdomssatsning dels som en teoriutbildning men också med hundsläpp under 

vecka 33. Ansökan om tidigare hundsläpp inlämnad till SvStk. 
  
 § 107 Motioner Diskuterades de 4 motionerna som skall upp i Stövarfullmäktige 2020. 

Vi presenterar dem för årsstämman så att valda delegater får 
vägledning inför Fullmäktige. 

 
§ 108 DM 2020 Planerad att genomförs i Hennan den 19-20/10. Lagledare utses 

på styrelsemötet i augusti. 
 
§ 109 Utställningar  Utställningen i Bringåsen inställd på grund av Corona viruset. Vi 

avvaktar beslut från SKK hur det blir med utställningen i Gällö. 
 
§ 110 Dressyrkurser 2020 Beslutades att ställa in samtliga dressyrkurser under våren 2020 

då vi är anmodade att följa SKK:s riktlinjer om att alla evenemang 
med fler än 10 personer tillsvidare är förbjudna. 

 
§ 111 Medlemsblad Mycket bra och ett stort tack till May-Britt Pellving. 
 
§ 112 Årsmöte/årsfest Skjuts framåt i tiden på obestämd tid, se § 110. 
 



§ 113 Fullmäktige 2020 Inställt på obestämd tid, se § 110.  
 
§ 114 Game Fair 2020 Avvaktar beslut om det blir något på grund av Corona viruset. 
 
§ 115 Övriga frågor a) Beslutades att införskaffa lite bättre priser till våra utställningar 

vad gäller BIS och BIR. Anders Olofsson fick i uppdrag att kolla på 
det. Vi bör även bli lite mer generösa med att visa vår upp-
skattning till de utställningsdomare som vi anlitar. 

  
§ 116 Nästa möte Genomförs som telefonmöte den 5 maj kl 1830. Fredrik får i 

uppgift att boka uppkopplingen. 
 
§ 117 Avslutning Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: ………………………………………………………… Mats Eriksson 
 
 
Justeras: ………………………………………………………… Jan-Erik Eriksson 
 
 
Ordförande: ………………………………………………………… Martin Magnusson 


