Protokoll
Styrelsemöte 2016-05-18 via telefon
Närvarande: Göran Johansson, Lena Wickberg, Marita Lithander, Johanna Flinta,
Krister Olson, Gert Flinta och Hanna Fridell och Emrik Öhlund (från §20)
Ej närvarande: Örjan Strömberg
§11
Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§12

Val av justerare

Krister väljs att jämte Göran justera dagens protokoll.
§13

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§14

Föregående mötesprotokoll

Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§15

Styrelsens sammansättning

Vi tittar igenom styrelsens sammansättning och förslaget på vilka som ingår i de olika kommittéerna.
Några justeringar görs och följande förslag godkänns (se bilaga 1)
§16

Presentation av de nya i styrelsen

Vi presenterar oss för varandra.
§17

Information från ordförande

Stövarfullmäktige 4-5 juni
Raskampen Tönnedal Norge 12-13 november
§18

Finansiell rapport

Krister ger oss en finansiell rapport och vi konstaterar att föreningen har en god ekonomi.

§19

Rapport från redaktionskommittén

Medlemsblad nr 2 har manusstopp 25 augusti med följande innehåll: unghundskampen, utställningar,
stövarfullmäktige, info från avelsråden, presentation från årsmötet, presentera hundarna som är
uttagna till raskampen, mässorna mm
Medlemsblad nr 3-4 har manusstopp den 25 nov.
Stövaren har manusstopp 8 juni med rapport från utställningar
Hemsidan- uppdateras löpande
Offert från tryckerier för att se om vi kan få ner priset på tidskriften. Baksidan uppdateras med
returadress förslagsvis till Krister.

§20

Rapport från avelskommittén

Kommitten har haft möte, förslag från avelsrådet till SvStkl att ändra till avelskrav för hane och tik
ändras till att båda har 1 a pris ökl jaktprov och minst bedömningen Good på utställning. Styrelsen
godkänner förslaget som skickas vidare till SvStkl.
Förslag på 46 valpar efter en hane istället för antal kullar. Förslaget godkänns
Inga hanhundar på väntelista, avelsrådet avgör vad som är bäst.
Defektrapporter- uppmaning till uppfödarna/hundägarna att rapportera in defekter som EP, PDA och
kryptochism till Svenska Kennelklubben. Uppmaningen läggs ut på vår hemsida och i tidskriften.
Fryst sperma- kan det vara ett sätt att få tikägarna att använda hanhundar som är längre nor eller
söderut?
§21

Rapport från medlemskommittén

Totalt 23 nya medlemmar sedan årsmötet så idag har vi 920 medlemmar inkl. valpköpare.
Ny broschyr är framtagen som följer med till valpköparna.
§22

Rapport från klubbshoppen

Emrik har laddat upp i klubbshoppen så att det finns hemma inför mässorna.
§23

Rapport från ansvarig kontaktpersoner

Fem distriktsansvariga från norr till söder. Möte planeras med dessa så de vet vad som förväntas av
dem.
§24

Verksamhetsplan för 2016

Vi går igenom verksamhetsplanen och godkänner den.

§25

Mässor och mässmaterial

Vi beslutar att köpa in ett mässtält till södra Sverige.

§26

Medlemshanteringen i framtiden

Vi beslutar att Kennelklubben administrerar vårt medlemsregister.
§27

Raskampen mot Norge

Går i år av stapeln i Norge den 12 -13 november raskampen, inbjudan skickas ut till uttagna hundar.
§28

Förfrågan från Norge angående årsmöte 2017

Vi har fått en förfrågan från Norge och Hamiltonringen om att vi i samband med årsmötet 2017 har
gemensam middag och en utställning i Sverige ena dagen och Norge den andra. Göran meddelar Norge
att vi är intresserad och jobbar vidare med detta under året.
§29

Stövarfullmäktige

Emrik och Marita har ordnat resa och båda åker ner redan den 3 juni, mötet är den 3-4 e.
§30

Övriga frågor

Utlottade priser bland deltagarna i unghundskampen är på väg ut, Marita har ringt de flesta och kollat
upp adresser. Saknar uppgifter på några men problemet är nu löst.
§31

Nästa möte

Vi bestämmer dag för nästa möte som blir den 23 augusti.
§32

Mötet avslutat

Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat

Göran Johansson

Krister Olson

