Protokoll från digitalt styrelsemöte den 26 maj 2021
Uppkopplade: Rolf Pellving, Mats Eriksson, Sarah Häggkvist, Jan-Erik Eriksson, Fredrik Nordin,
Anders Olofsson, Martin Magnusson, Jimmie Guttormsson och Lars Olofsson.
§ 56 Öppnande

Ordförande Fredrik Nordin öppnade mötet.

§ 57 Justerare

Rolf Pellving valdes att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

§ 58 Föregående
protokoll

Genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.

§ 59 AU beslut

Inga beslut hade tagits.

§ 60 Utställningar

Beslutades att genomföra den planerade utställningen i
Strömsund eftersom verksamhet som inte samlar fler än 100
personer samtidigt på samma plats kan genomföras. Funktionärer
räknas inte in i antalet. Anders Olofsson meddelade att Dennis
Liljeberg avsagt sig uppdraget som domare i Strömsund och att
Sarah Häggkvist går in i stället. Som reservdomare är Lars Widén
kontaktad. Inbjudan läggs upp på vår hemsida samt på facebook.

§ 61 Västgårds

Inställt 2021.

§ 62 Har SM 2022

Beslutades att flytta det inställda mötet den 16/5 till den 19/6,
efter utställningen i Strömsund.

§ 63 Övriga frågor

a) Klubben har fått en förfrågan ifrån Lill Wiklund Svenska
Schillerstövareföreningen om att anordna deras rasmästerskap i
höst. Styrelsen beslutade att bereda frågan innan svar kan avges.
b) Svenska Stövarklubben har bjudit in till videomöte den 7/6
klockan 1900. En representant från varje ras- och lokalklubb får
delta.
c) Klubben har fortfarande ingen webmaster och det beslutades
därför att Jimmie Guttormsson ska ha utbildning digitalt med
Fredrik, Mats och May-Britt så att de kan lägga in text på
hemsidan. Jimmie skickar ut en kallelse till ett möte den 31/5.
d) Beslutades att anamma Henrik Erikssons förslag på att vi i
medlemsbladet 2022 anger vilka domare som kan tänka sig döma
rävprov.
Henrik hade även föreslagit att anordna vidareutbildning för
jaktprovsdomare på särskilt rävprov vilket också anammades.
Tidpunkten för utbildningen diskuterades och det som förordades
var att ha den i samband med vidareutbildningen den 14-15/8
och att man har en rävhund/ställe. Det som kan vara problemet

då är att det finns så få rävhundar som har RR vilket krävs för att
få släppa vid den tidpunkten. Om det inte finns rävhundar med RR
så är det andra alternativet att kalla ihop till vidareutbildning
senare i höst, även då på flera olika platser med tränade
rävhundar.
e) Beslutades att Jimmie Guttormsson får köpa in en ny skrivare
till en rimlig kostnad.

§ 64 Nästa möte

Efter utställningen i Strömsund den 19 juni.

§ 65 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………………………… Mats Eriksson

Justeras:

………………………………………………………… Rolf Pellving

Ordförande:

………………………………………………………… Fredrik Nordin

