Protokoll från Styrelsen Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: tisdagen 6 maj 2014 kl.19.00
Skypemöte
Närvarande: Erling Buch, Ari Forsmark. Emrik Öhlund, Johan Tropp, Todd Martinsson, Lars Olofsson,
Clara Nutti.
Frånvarande: Roland Halvarsson och Örjan Strömberg
§83
Mötets öppnande.
Erling hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§84
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars Olofsson
§85
Val av justerare
Till justerare valdes Clara Nutti
§ 86
Föregående protokoll.
Föregående protokoll drogs igenom och vi behandlade två bordlagda frågor.
§56 Unghundsgranskning: Lars berättade att han pratat med Schillerföreningen som idag använder
Finnstövarföreningens unghundgranskning. De tycker att det fungerar bra men det finns saker som behöver
förbättras, vilket de gärna gör i samråd med oss. Man behöver ett program som heter Genetica som kostar ca.
1500 kronor samt att man måste kunna hämta ner hunddatafiler från SKK vilket betyder att man måste ha
programmet Microsoft Access i datorn. Detta måste de som skall administrera unghundsgranskningen sätta sig
in i. Fredrik Nordin i Schillerföreningen ställer gärna upp med tips för att komma igång.
§ 71 Administratör unghundsgranskningen: Mötet beslutar att Clara Nutti kontaktar Peter Rönnqvist och Lars
Olsson för att fråga om de fortfarande är intresserade av uppdraget.
§87
Medlems och kassarapport
Kassarapport: 289432 kronor i kassan.
Medlemsrapport: Totalt 969 medlemmar, detta en ökning av antalet medlemmar jämfört med tidpunkt
föregående styrelsemöte.
§88
Sponsring, Dekaler/märken, PR ansvar
Christer Eriksson och Clara Nutti jobbar med att få fram sponsorer och två är redan klara.
Mötet beslutar att ta fram en ny bilddekal som ser ut som bilden på hemsidan, vilket Clara ser till att ta fram. Ari
tar fram tygmärken med rätt adress till hemsidan. Christer Eriksson tar fram förslag på väst.
Mötet beslutar att utse Christer Eriksson till ny PR ansvarig.

§ 89
Genomgång av motioner
Ang. fastställande av drevdjur: Mötet föreslår att bifalla motionen
Ang. användning av sockor: Mötet föreslår att avslå motionen
Ang SM tävlingar på fast plats: Mötet föreslår att avslå motionen
§ 90
Årsmöteshandlingar
Mötet godkänner årsmöteshandlingarna. Dagordning, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
§91
Sponsring EM
Mötet beslutar att bidra med 2000 kronor till startande Hamilton på Europa mästerskapet när sådan kvalat dit.
§92
Övriga frågor
Clara frågar om vandringspriser och styrelsen föreslår de hundar som står i verksamhetsberättelsen.
Johan berättar hur diskussionen med Hamiltonringen angående raskampen fortgår och vi är inte eniga om detta
ännu. Norrmännen vill att vi har egna regler för att utse kampvinnarna men vi håller fast vid att vi skall använda
de svenska reglerna när kampen går i Sverige då provreglerna är olika i varje land.
§93
Nästa möte
Tisdagen 10/6 kl.19,00
§94 Avslutning
Erling tackar Lars för den här tiden och avslutar mötet
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