Protokoll från Styrelsen Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: tisdagen 18 mars 2014 kl.19.00
Skypemöte
Närvarande: Erling Buch, Ari Forsmark , Roland Halvarsson, Emrik Öhlund, Johan Tropp, Todd
Martinsson, Lars Olofsson. Per Nord och Åke Gren under §80
Frånvarande: Clara Nutti och Örjan Strömberg
§72
Mötets öppnande.
Erling hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§73
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars Olofsson
§74
Val av justerare
Till justerare valdes Todd Martinsson
§ 75
Föregående protokoll.
Från föregående protokoll gicks igenom paragrafer från förra mötet:

§56: bordlägges till nästa möte
§66: Roland har försökt att få svar från avelsråden ang. att få en lista med kontaktuppgifter på tikägare
som fått rekommendationer men har inte fått något svar.
§67: Svårt att få någon som tar på sig arbetet med att ta fram avelshundar. Mötet ger Erling i uppdrag att
ta fram kriterier för dessa hundar och bordlägga frågan till nästa möte.
§68: Årsmötet 2014 blir i Flen 17/3 kl. 15,30. Annons finns på hemsidan.
§69: Finns på hemsidan
§70: Johan har haft kontakt med Öystein ang. raskampen. Norrmännen vill ha andra uttagningsregler
men vi föreslår att man kör efter Svenska regler i Sverige och Norska regler i Norge.
§71: Bordlägges till nästa möte
§76
Medlems och kassarapport
Kassarapport: 207321 kronor i kassan, medlemsrapport: Totalt 964 medlemmar, detta en ökning av medlemmar
jämfört med tidpunkt för röregående styrelsemöte.
§77

Genomgång årsmötesprotokoll 2013 och verksamhetssplan, delegater fullmäktige
Mötet beslutar att Lars och Ari tar fram dagordning till årsmötet. Vi går igenom föregående
årsmötesprotokoll och verksamhetsplan. Mötet beslutar att skicka Erling och Todd som delegater till
Stövarfullmäktige.

§78

Rättelse av protokoll ang.medl.avg till SvStk
Mötet beslutar att göra en rättelse på §37 19/8 2013 angående påstående att SvStk planera att höja
medlemsavgiften p.g.a att man räknar med ett medl.tapp vilket är felaktigt.
§ 79
Avelshundar
Erling medelar att avelråden inte tar på sig uppgiften att ta fram duktiga avelshundar p.g.a risk för jäv. Mötet
beslutar därför att ta fram kriterier som skall uppfyllas för dessa och sedan leta efter hundar som uppfyller dessa.
§80
Svensk Stövare
Avelråden är inbjudna att diskutera förslaget att göra en gemensam stövarras och efter livliga diskussioner
beslutar mötet att avslå förslaget angående Svensk Stövare då detta inte är aktuellt just nu För Hamilton. Detta bör
först förankras ute hos medlemmarna.
§81
Nästa möte
Nästa möte blir 6/5 kl. 19,00
§82
Avslutning
Erling tackar för visat intresse och avslutar mötet
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