Protokoll från Styrelsen Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: tisdagen 26 November kl.19.00
Skypemöte
Närvarande: Erling Buch, Lars Olofsson, Ari Forsmark , Roland Halvarsson, Emrik Öhlund, Johan
Tropp, Clara Nutti, Örjan Strömberg, Todd Martinsson
§48
Mötets öppnande.
Erling hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§49
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Johan Tropp
§50
Val av justerare
Till justerare valdes Emrik Öhlund
§ 51
Föregående protokoll.
Från föregående protokoll § 43 följer att Örjan lämnar ett förslag till mötet gällande dagersättning vid mässor och
andra evenemang där någon representerar föreningen. Örjan föreslår 300 kr i dagersättning plus reseersättning.
Mötet beslutade enligt Örjans förslag.
Var och en skickar sina anspråk , enligt detta, till Örjan.
Från föregående protokoll §39 Presentation av hundar i tidskriften. Erling ber att få redovisa detta under §55 i
dagens protokoll.
Protokoll från 19 augusti godkännes med detta och läggs till handlingarna.
§52
Medlems och kassarapport
Kassarapport: 231 371 kronor i kassan, medlemsrapport: Totalt 956 medlemmar, detta är plus/minus noll
medlemmar jämfört med föregående protokoll.
§53
Rapport från Au
Ari redogjorde för de beslut som AU tagit gällande uttagningsregler för raskampen. Då det inte funnits några
reserver att ta till i ordinarie kategori har AU beslutat att Johan jobbar enligt följande för att få fullt lag till
raskampen.
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Bästa ÖKL hund Hamilton VPR
Näst bästa osv.
Bästa hund unghundskamp bland kvalificerade i EKL.
Näst Bästa hund unghundskamp bland kvalificerade i EKL. Osv.
Om detta inte lyckas ställer Örjan o Mårten upp.

Forts. §53
Detta beslutades vid AU möte den 12/11 2013

§54 Ersättare AU
AU anser att det bör finnas en ersättare för att nå tre deltagare i AU, det visade sig att det kunde vara svårt att nå
en gemensam tidpunkt för att snabbt lösa ett problem.
Styrelsemötet beslutade att utöver Ari, Lars och Örjan så skall Erling ingå som ersättare då någon av dessa inte
kan medverka vid möte i AU.
§ 55
Rapport Erling:
Ang.Avels/bruksavelspris, månadens hund, ny medl.ansv. samt utvärdering Norska Hamiltonringen
Erling lämnade förslag omkring dessa delar.
Beträffande bruksavelspriset ställdes frågor om vilka kriterier som gällde här. Erling menade att avelsråden
skulle plocka fram dessa. Roland manade att eftersom detta pris redan finns och kriterierna finns hos SKK så
blir avelsrådens roll otydlig. Erling fick i uppdrag, av mötet, att komma med ett förslag hur detta skall hanteras,
av vilka , vilka kriterier gäller osv. . Erling presenterar detta för styrelsen senast tio dagar före nästa möte, dvs.
18 januari 2014.
Månadens hund, tas fram av medlemar. Dessa hundar skal läggas ut på hemsidan och presenteras i
medlemsbladet. En text om att dessa ”månadshundar” söks skall läggas ut på hemsidan och i medlemsbladet.
Clara och Ari ansvarar för att ta fram texten.
Ny medlemsansvarig har hittats, Crister Olsson Hammarstrand.
§56
Rapport ang. unghundsgranskningen
Lars deklarerade att han , på grund av nytt jobb bl.a. inte hunnit ta kontakten mot finnstövarklubben.
På hemsidan bör det läggas ut att vi jobbar för att unghundsgranskningen skall komma igång.
Den programvara som mötet diskuterade innehas av Finnstövarföreningen.
Arbetet med unghundsgranskningen ligger nere nu. Mötet beslutade att söka en person som är villig att ta på sig
detta arbete.
Mötet beslutade att samtliga i styrelsen skall till nästa möte ha frågat minst två personer om de kan tänka sig att
jobba med Hamiltonstövarnas unghundsgranskning.

§57
Rapport unghundskamp
Lars informerade att det är betydligt färre hundar till årets kamp. Vid mötestidpunkten, 20.15 var det 25 hundar i
harklassen och 3 i rävklassen.
Mötet diskuterade provets placering under året. En utvärdering av detta torde vara nödvändig efter det att årets
kamp är klar.

§58
Övriga frågor
Roland lyfter frågan om hur styrelsen arbetar med frågor/uppgifter från tidigare styrelsemöte.
Han menar att det skall vara tydligare uppföljning på de arbetsuppgifter och frågor som hänskjutits från tidigare
möten. De uppdrag som representanter i styrelsen fått av tidigare möte skall presenteras för övriga i styrelsen,
minst tio dagar innan.
Ari ställde frågan hur vi skall uppmärksamma föreningens 1000 medlem. Ännu finns det tid att planera för detta
men det kräver att vi planerar för detta. På hemsidan kan det lämpligen stå, Blir du den tusende medlemen” eller
något liknande.
Johan informerade om läget i Raskampen. Øystein Sörhaug kommer att vara med på vår landskamp/raskamp.
Johan kommer att diskutera de priser som hundarna/hundägarna får och uttagningsreglerna för kampen i
respektive land.
§59
Nästa möte
Nästa möte beslutades till tisdagen den 28 januari kl 19.00 på Skype
§60
Mötet avslutades
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