
Protokoll fört vid telefon/styrelsemöte den 5 maj 2020 
 
Uppkopplade: Rolf Pellving, Mats Eriksson, Sarah Häggkvist, Jimmie Guttormsson, Anders 
Olofsson, Jan-Erik Eriksson, Martin Magnusson, Lars Olofsson och Fredrik Nordin. 
 

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

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

   Protokoll  
 
§ 121 Ekonomi Kassören hade arbetat fram ett alternativt budgetförslaget till 

årsmötet med anledning av följderna som orsakats av Corona 
viruset. Eftersom vi kommer att tappa alla intäkter från 
utställningar, dressyrkurser och Game Fair så enades vi om att 
föreslå årsmötet en budget med ett minusresultat på 20 000 
kronor. 

 
 
§ 122 Utställningar  Beslutades att ställa in utställningen i Gällö på grund av Corona 

viruset. Med anledning av att alla utställningar i år ställs in så 
skjuts inköp av priser upp till nästa år. Anders kollar med Dennis 
Liljeberg om han kan döma i Strömsund nästa år i stället. 

 Beslutades att anordna utställning i Bringåsen i lag med 
älghundsklubben den 21 maj 2022 samt egen utställning i 
Offerdal den 18 juni 2022.  

 
§ 123 Game Fair 2020 Beslutades att klubben under rådande omständigheter inte skall 

delta i årets eventuella Game Fair i Kall. 
 
§ 124 Årsmöte/årsfest Beslutades att genomföra endast årsmöte lördagen den 15 

augusti klockan 1500 på Krokoms Wärdshus efter det att 
riskanalys genomförts. Klubben bjuder på smörgås och kaffe/te. 
Mats o Fredrik formulerar en kallelse som läggs upp på vår 
hemsida, facebook och skickas ut via gruppmail till alla domare. 

 
§125 Fullmäktige Svenska Stövarklubben planerar att genomföra fullmäktige sista 

helgen i augusti men ingen kallelse är utskickad än. Mats och 
Martin är sedan tidigare utsedda att för klubbens räkning delta 
om mötet blir av. 

 
§ 126 Övriga frågor a) Då vi avsåg att dela ut diplomen under årsmötet i april men det 

är senarelagt så påbörjar vi utdelning av dem nu och i vissa fall 
med hjälp av Post Nord. 



 b) Diskuterades reglerna för utställningschampionat där vi enades 
om att reglerna som de är nu är bra och inte behöver ändras vid 
nästa revidering. 

 c) Anders gjorde oss uppmärksam på att vi har KM statyetter 
färdiga till 2021 men att det saknas märken för att tillverka nya. 
Beslutades att undersöka om det går att få någon som kan 
tillverka nya liknande märken. 

  
§ 127 Nästa möte Genomförs som telefonmöte den 12 augusti kl 1800. Fredrik får i 

uppgift att boka uppkopplingen. 
 
§ 128 Avslutning Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: ………………………………………………………… Mats Eriksson 
 
 
Justeras: ………………………………………………………… Lars Olofsson 
 
 
Ordförande: ………………………………………………………… Fredrik Nordin 


