Protokoll från Styrelsen Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: måndagen 19 Augusti kl.19.00
Skypemöte
Närvarande: Erling Buch, Lars Olofsson, Ari Forsmark , Roland Halvarsson, Emrik Öhlund, Johan
Tropp, Clara Nutti, Örjan Strömberg, Todd Martinsson
§34
Mötets öppnande.
Erling hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§35
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ari Forsmark
§36
Val av justerare
Till justerare valdes Örjan Strömberg
§ 37
Föregående protokoll.
Protokoll från 13 maj godkännes och läggs till handlingarna. Erling berättar även om den ordförandekonferens
med SvStk där han deltagit. Några av dom frågor som diskuterades var inkorsning mellan raser där
Hamiltonföreningen var avvisande till såna tankar. En annan fråga gällde ekomnomi bla. för att producera
magasinet. Inga kostnader presenterades. En annan ekonomisk fråga gällde att Sv Stk räknar med att antal
medlemmar minskar och att man planerar därför höjningar av medlemsavgiften.
§38
Medlems och kassarapport
Kassarapport: 250866 kronor i kassan, medlemsrapport: Totalt 956 medlemmar, en minskning med 4
medlemmar från föregående redovisning och 8 medlemmarr den senaste tiden.
§39
Presentation av hundar i tidskriften
Beslut: Erling tar fram förslag på vilka kriterier som ska gälla för presentation av ”månadens hund” i
tidskriften. Ska det vara bra nedärvare, kennlar, tidigt jagande individer eller nåt annat. Förslag skickas ut till
styrelsen senast den 15 November.

§40 Unghundskamp
Lars har tagit fram 2 förslag på vilka drevdjur som skall gälla vid dom olika klasserna vid
unghundskampen.
Röstning genomfördes och följande beslut togs: Vid HR-prov gäller endast hare som drevdjur vid
tävlingen.

Den andra tävlingsklassen avser särskilt rävprov.
En hundpejl lottas ut bland pristagare i respektive klass, dessutom erhåller dom 3 hundar i respektive
klass med högsta prispoäng, samt deras uppfödare ett pris.
Proven genomförs under 2 dagar, lördag och söndag, med valfri startdag.
I inbjudan ska det förtydligas hur inrapportering skall ske.
§ 41
Avelsprogram
Lars presenterade föreningen avelsprogram.
Beslut: Avelsprogrammet fastställdes med kommentarer i kursiv stil.









Genomföra unghundskamp samt ev. ungdomskamp
Uppföljning från förra årets unghundskamp
Förbättra hanhundslistan på hemsidan
Arbeta för att få fler att köpa hanhundar
Arbeta med att få fler att HD röntga ev. index
Unghundsgranskning vad som gäller kring programmvaran tas fram av Lars
Revidera RAS 2014

§42
Hemsidan
Clara redovisade hur långt hon kommit med hemsidan och tankar kring fortsättning. Mötet var mycket positiva
till vad som arbetats fram. Todd meddelar att han pratat med Fredrik Perols om hjälp med att arbetet.
Dock har ingen kontaktat Clara ännu. Clara meddelar att hon avsäger sej uppdraget som medlemsansvarig om
hon ska jobba vidare med hemsidan.
Beslut: Clara arbetar vidare med hemsidan. Erling tar fram förslag till ny medlemsansvarig till nästa
styrelsemöte.
§43
Dagersättning vid mässor od.
Frågan föranleds av att det inte finns riktlinjer för detta. Dock brukar ersättningar för nedlagda kostnader
betalas ut till dom som kräver detta. – Det kanske skall vara fasta dagersättningar plus reseersättning?
Beslut: Örjan utreder och tar fram förslag till dagersättning för funktionärer vid mässor till nästa möte.
§44
Motion
En motion som Roland skrivit för att föras vidare till Stövarfullmäktige handlar om att ge Sv Stk i uppdrag att
initiera en utredning om stövarjaktens utveckling i framtiden och hur vi kan vända den negativa trenden.
Förslagsvis kan detta vara ett ämne till uppsats för en universitetsstuderande.

Beslut: Mötet beslutar att bifalla motionen och Erling ges i uppdrag att skicka den vidare till
Svenska Stövarklubbens styrelse.
§45
Motion om ett rent Har-SM

Finnstövarföreningen har omprovat sitt beslut att inte skriva en gemensam motion med Hamiltonföreningen
och kontaktat oss i syfte att en sådan skrivs.
Beslut: Styrelsen arbetar för att en gemensam motion skrivs.
§46
Samarbete med Hamiltonringen
Roland tar upp frågan om att samarbetet med Norska Hamiltonringen ska fördjupas, detta för att få större
tyngd i vår argumentering i avelsfrågor mot Sv Stk.
Lars menar att revidering av RAS ska Hamiltonföreningen sköta själv eftersom det är en Svensk ras, däremot
att det är bra med ett samarbete i många andra avelsfrågor.
§47
Avslutning
Erling tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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