Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2016-02-02
19.00 via Skype
Närvarande: Närvarande; Göran Johansson, Martin Enhol, Emrik Öhlund, Örjan Strömberg,
Marita Lithander, Gert Flinta
Ej närvarande: Lena Wickberg, Leif Toivonen och Clara Nutti
§78

Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§79

Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Martin.

§80

Godkännande av dagordningen
Dagordningen kompletteras med §81B AU-beslut och godkänns därefter.

§81

Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.

§81 B AU-beslut
AU-beslut angående mössan, 100 st är beställda, beslut om sponsring av räv-SM med
1000 kr.
§82

Information från ordförande
Stockholms hundmässa- många besökare i stövarmontern där vi hade
representanter. Roligt och nyttigt att visa upp våra stövare.
Regelverket för jaktprov är nu klart för beslut, stövarfullmäktige är den 3-4 juni i
Upplands Väsby.
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§83

Finansiell rapport
Föreningen har god ekonomi, antalet betalande medlemmar uppgår till 818 st.

§84

Medlemsregistrering
SvStk har fått uppgifter om antalet medlemmar per 31/12 2015.

§85

Mässor och mässmaterial
Under 2016 deltar vi i Sunne, Fäviken, Höga Kusten och Tullgarn (istället för Elmia
som är vart annat år)

§86

Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)
Tidskriften gick ut i dec, Stövaren är på väg till tryck, kommittén har möte i mitten på
måndaden.

§87

Rapport från Avelskommittén
Göran informerade att vi de hade avelsmöte den 11/2. Rapport från denna kommer
på nästa möte.
Våra avelsråd inkl hade möte med SvStkl och de övriga stövarraserna den 8/2. De ska
bland annat revidera RAS under våren.

§88

Rapport från Medlemskommittén
Medlemslistan är i ordning så att den skall vara lätt att sortera.
1120 medlemsavier är nu utskickade av Piteå föreningsservice. Medlemslista skickas
ut till alla i styrelsen.

§89

Rapport från klubb shopen
Emrik har beställt flera tröjor i den storlek som saknades.

§90

Rapport från ansvarig kontaktpersoner
Inga kontaktpersoner har varit i kontakt med Gert som nu kommer att skicka ut en
påminnelse om deras uppdrag.
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§91

Årsmöte 2016- Möteslokal och inkvartering och förplägnad
Göran har pratat med Lena Wickberg idag, på Högbo kostar hotell 1875
kr(dubbelrum) och middag 495 kr. Dyrt boende på Högbo så vi ber Lena titta på
andra billigare alternativ.

§92

Unghundskampen
38 st hundar kom till start, Gert har fått intryck att det är lite oklart var
lokalklubbarna skall skicka in resultatet. Kopior på jaktprovsprotokoll från kolliget
skall gå till adressen på hemsidan. Marita skickar ut påminnelse till
kontaktpersonerna i lokalklubbarna. Pm ska skickas ut till nästa år i god tid före
kampen så klubbarna vet vad de ska göra.

§93

Övriga frågor
Göran har hittat ett alternativ till Skype, finns något som heter rixmotet.com
kostnaden hamnar på ca 935 kr/år, för deltagarna kostar det som ett lokalsamtal.
Mötet beslutar att beställa tjänsten eftersom vi i nuläget har stora problem med
Skype.

§94

Nästa Möte
Vi ändrar mötesdatum till den 17 mars, då via telefonmöte. Instruktioner kommer att
skickas ut.

§95

Mötets Avslutande
Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet
Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Martin Enhol
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