
Protokoll fört vid extra styrelse/telefonmöte 201130 
 
 
Uppkopplade: Fredrik Nordin, Mats Eriksson, Rolf Pellving, Lars Olofsson, Sarah Häggkvist, 
Jan-Erik Eriksson, Martin Magnusson och Jimmie Guttormsson. 
 
 
§ 156 Mötets öppnande 
 
Ordförande Fredrik Nordin hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
§ 157 Val av justerare 
 
Lars Olofsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 158 Information från fullmäktige 
 
Fredrik Nordin och Mats Eriksson informerade från det digitala fullmäktigemötet som ägde 
rum den 10 november 2020. Protokoll från mötet finns på Svenska Stövarklubbens hemsida 
under fliken Arkiv. Under fullmäktige valdes en helt ny styrelse in som ska jobba enligt förra 
styrelsens verksamhetsplan och rambudget för 2020-2021. 
Fredrik meddelade att det var på gång att bildas en IT-kommitté som skall jobba för att 
utveckla stovare.hundprov samt hitta stövare. 
 
§ 159 Nya medlemmar 
 
J/H Stövarklubb har fått förfrågan av medlemmar från andra län om de kan få bli 
medlemmar hos oss. Vi enades om att alla är välkomna till vår klubb men att man måste ha 
klart för sig vad som gäller för att få starta vid KM och DM. Det står i arbetsordningen för 
lokalklubbar enligt följande citat:  
Medlem skall ha sitt huvudmedlemskap där medlemmen är mantalsskriven, och där den 
klubben har sitt verksamhetsområde. Gästmedlemskap gäller inte för att starta i 
klubbmästerskap eller distriktsmästerskap. Slut citat. 
 

§ 160 AU-beslut 
 
Au har fattat beslut om att hedra avlidne Jann-Erik Hellman med en krans vid hans 
begravning och ges härmed godkännande av övriga i styrelsen. 
 
§ 161 Nästa styrelsemöte 
 
Beslutades att ändra lokal för nästa möte som är planerat till den 24 januari 2021 i Lit. Mats 
kollar om det är ledigt på Wärdshuset i Krokom vid samma tidpunkt. Anledningen till bytet är 
att konferenslokalen på Wärdshuset är mycket rymligare med tanke på Covid 19. 
 
 
 
 



 
§ 162 Övriga frågor 
 
Jan-Erik Eriksson tog upp problematiken med hundar från andra län där man har med sig 
egna domare som inte finns inlagda under vår klubb. Beslutades att låta det vara som det är 
men att vi förordar att man använder domare från vår klubb. 
 
§ 163 Avslutning 
 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Mats Eriksson        Fredrik Nordin  Lars Olofsson 
 
 
 
 


