Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen 2016-08-23
Närvarande: Göran Johansson, Örjan Strömberg, Lena Wickberg, Hanna Fridell,
Marita Lithander, Gert Flinta, Johanna Flinta, Emrik Öhlund
Ej närvarande: Krister Olson

§33

Mötets öppnande

Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§34

Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll

Till att justera dagens protokoll väljs Lena
§35

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns
§36

Föregående mötesprotokoll

Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§37

Information från ordförande

Göran berättar att Lars O Törnkvist har avlidit, vi håller en tyst minut för honom.
Övrig information lämnas under kommande punkter.
§38

Finansiell rapport

Örjan ger oss en finansiell rapport.
§39

Medlemsregistrering

Hanna och Göran informerar att SKK nu fått alla uppgifter från oss för att kunna sköta
medlemshanteringen. Mycket tid har lagts ner på att förbereda överlämningen av medlemsregistret
vilket gav en mycket bra kvalité. Registret uppdateras nu varje månad mot folkbokföringen och
skickas ut till oss. I och med övergången så sköts all medlemsregistering via hemsidan. Johanna har
skapat formulär som kopplas direkt mot SKK, en lösning som de tyckte var riktigt bra och gärna tipsar
andra rasklubbar om.

§40

Info från mässor under 2016

Överlag så är det så många mässor runt om i Sverige vi har varit på följande:
Höga Kusten
Frösön
Kall
Tullgarn
Sunne- ingen representant så vi fick tacka nej
Västkusten
Västergötland
Tältet har kommit och två beachflaggor. Vi kanske beställer fler flaggor till nästa år då de tål blåst och
regn bra.

§41

Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)

Lena och Johanna
I nästa nummer kommer alla jaktprovsresultat från 2015-2016, medlemsregistreringen, information
från mässor och utställningar. Manusstopp den 25 augusti.
Stövaren kommer ut i slutet av augusti.

§42

Rapport från Avelskommittén

Mindre antal födda valpar i år än i fjol, information som kommer i tidskriften är uppmaningen om att
kontakta avelsråden i
§43

Rapport från Medlemskommittén

Vi har passerat 1000 medlemmar övrig se §39

§44

Rapport från klubb shoppen

Emrik- sittunderlag utgår ur sortimentet. Hemsidan uppdateras med rätt produkter, paketpriset tas
bort. Marita hjälper till att ta fram produkter för att förnya sortimentet något.

§45

Rapport från ansvarig för kontaktpersoner

Följande personer är utsedda till distriktansvariga
Distrikt 1

Emrik Öhlund

Distrikt 2

Tord Hedman

Distrikt 3

Arne Wennerberg

Distrikt 4

Gunder Nilsson

Distrik 5

Lennart och Marie Pettersson

Dessa ska delta i möte tillsammans med medlemskommittén.
§46

Bildande av rovdjurskommitté

Styrelsen beslutar att bilda en räv-och rovsjurskommitté med uppgift att bevaka och rapportera dessa
jaktformer och hundar.
I komittén ingår Göran Johansson, Charlie Lundström och Jesper Karlsson.
§47

Årsmöte 2017

Föreningen har fått inbjudan från Hamiltonringen i Norge, inbjudan gäller årsmöte och utställning i
Sanngrund den 5-7 maj. Vi skulle då lägga vårt årsmöte+ ev utställning i samband med detta. Frågan
bordlägges till nästa möte.
§48

Raskampen 2016 i Norge

Inbjudan till den 12-13 november har kommit från Tröndelag Harehundklubb, uttagna
representanter är:
Bäst från SM: Cesar, ägare Tord Hedman från Ånge
Bäst Elitklass: Hagets Bira, ägare Krister Björkman, Årsunda
Bäst unghundskampen: Spjutvikens Saba äg. Sigge Larsson Luleå
Marita skickar ut inbjudan snarast.

§49

Unghundskampen 2016

Styrelsen föreslår 3-4 december, Gert kontaktar ansvariga Mårten och Lars snarast för att komma
överens om datum. Manus till tidskrift och hemsida tas fram av dessa.
Hanna ansvarar för att ordna priser till tävlingen.

§50

Övriga frågor

Johanna har fått frågan om föreningen kan frysa sperma för att bevara rasen. Frågan är uppe i SvStkl
som har ansvar för rasen.
Kennelklubben kommer snart med förfrågan om vi vill göra justeringar i rasstandarden för
Hamiltonstövaren där vi kommer att ha tillfälle att yttra oss.
§51

Nästa Möte

Nästa möte bestäms till torsdag 20 oktober 19.00
§52

Mötets Avslutande

Göran tackar för i kväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat

Göran Johansson

Lena Wickberg

