Protokoll från Styrelsen Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: tisdagen 10 juni 2014 kl.19.00
Skypemöte
Närvarande: Erling Buch,; Emrik Öhlund, Johan Tropp, Todd Martinsson, Clara Nutti, Maritha
Lithander och Örjan Strömberg. Frånvarande: Roland Halvarsson och Mats Gustafsson

§1
Mötets öppnande.
Erling hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Johan Tropp
§3
Val av justerare
Till justerare valdes Emrik Öhlund.
§4
Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom.
Paragraf 86 från förra mötet behandlade Unghundsgranskningen och det program som detta jobbar
i, Genetica.
Mötet uppdrog åt Johan Tropp att kontakta Fredrik Nordin i Schillerföreningen för att därigenom få
bättre insyn i programvara, tidsåtgång, utdata, vad som bör förbättras och hunddatafiler från SKK
m.m.
Genom att bättre kunna sätta sig in i hur detta program arbetar så kan vi gå ut för att hitta lämpliga
att fortsätta arbetet med ev. utskick och indata.
Johan skall presentera detta vid augustimötet.
Paragraf 88 Sponsring, Dekaler/märken, PR ansvar
Bildekalen är beställd
Tygmärken på gång
Västen som var tänkt att ingå i PR kollektionen har utgått, Krister undersöker för närvarande
alternativa västar.
För närvarande har vi två sponsorer till Hamiltonföreningen.
Från Paragraf 92 Övriga frågor
Ämnet ”Vårt samarbete med Norrmännen.”
Erling redovisade att kontakt kommer att tas för att undersöka om en fysisk träff kan genomföras
med Norska Hamiltonringen. Vi kommer att finnas med på den jaktmässa som hålls vid Sunne
Rottneros den 8-9/8.
Förslagsvis skulle en sådan träff kunna genomföras den 9/8.

§5. Medlems och kassarapport
Kassarapport: 251.023 kronor i kassan,
Medlemsrapport: Totalt 977 medlemmar, detta är en ökning av medlemmar jämfört med tidpunkt
föregående styrelsemöte om 8 st.

§6. Konstituering av styrelsen.
Mötet beslutade följande personer till dessa uppdrag och ansvarsområden
a. Vice ordförande
Mats Gustafsson skall tillfrågas för posten som Vice ordförande.
b. Sekreterare
Maritha Lithander
c. Kassör
Örjan Strömberg
d. Medlemsansvarig
Krister Olsson
e. Tidskrift
Mats Gustafsson
f. Hemsidan
Clara Nutti
g. Kontaktpersoner
Roland Halvarsson
h. Avelsansvarig
Todd Martinsson
i. Vandringspriser och raskamp
Mårten Strömberg
j. Sponsring Reklam
Christer Eriksson
k. Rovdjurs
Ansvarsområder beslutades utgå
l. Ungdoms
Bordlägges till nästkommande möte
m. Adjungerande ledamot av styrelsen
Christer Eriksson
n. AU består av Erling, Maritha och Örjan

§7. Teckningsrätt för föreningen
Mötet beslutade att föreningen tecknas av Örjan Strömberg och Erling Buch var för sig.
Örjan Strömberg
460531-7553
Jonpersvägen 20
810 40 Hedesunda

Erling Buch
531021-1379

Vänhemsgatan 7
475 42 Hönö
§8. Verksamhetskalender 2014-2015
Johan presenterade ett förslag till verksamhetskalender för kommande verksamhetsår. Förslaget skickas
till styrelserepresentanterna för ev. komplettering.
Clara lägger ut verksamhetskalendern på föreningens hemsida efter det att alla i styrelsen tagit del av
denna och kalendern funnits OK.

§9. Reflektion årsmöte
Todd, Erling och Johan berättade om sina reflektioner från årsmötet i Flen.
Ett trevligt möte med relativt god uppslutning. Ett mycket intressant föredrag av Kjell Andersson
(Genetiker på SLU)
Hamiltonstövarens registreringssiffror diskuterades och vikten av att marknadsföra Hamiltonstövaren till
nya grupper av jägare/hundägare.

§10.

Uppdrag från årsmötet 2014
a. Tidskrift/Stövaren
Årsmötet gav Hamiltonföreningens styrelse i uppdrag att jobba mot att föreningen finns med i
”Stövaren”.
Clara undersöker vad som skall publiceras vart och hur vi ser till att de av våra medlemmar som
inte är medlemmar i Sv. Stövarklubben får rätt information från föreningen. Clara återrapporterar
vid mötet i augusti.
b. Ökad registrering av Hamilton valpar
Mötet diskuterade denna centrala del i vår verksamhet.
Efter att tagit del av Kjell Anderssons föredrag beskrev Todd några idéer som han tror på.
Todd jobbar fram ett förslag under sommaren och återkommer i augusti med ett förslag.

§11.

Reflektioner från Fullmäktige

Örjan, Todd och Erling berättade hur fullmäktige 2014 varit.
Mötet gick mycket smidigt. De frågor som det blev diskussion omkring var ”Rent HarSM” och frågan om
man skall kräva utställningsmeriter före jaktprov i framtiden.
Stövarfullmäktige beslutade att bifalla motionerna omkring rent harSM och man skalltitta vidare på frågan
om utställningsmeriter före jaktprovsstart.

§12.

Verksamhetsplanen, ansvarsområden
a. Verksamhetsmål 2014
Att utveckla avelsarbetet samt att ha en målsättning att öka valpregistreringarna varje år, stötta
tikägare i avelsfrågor Todd jobbar med detta mål
Att vi utvecklar vårt samarbete med Norska Hamiltonringen med tävlingar, träffar, information
och i avelsarbete mm. Johan i första hand och Erling har detta som ansvarsområde.
Att synliggöra och sprida positiv information om Hamiltonstövaren Clara pratar med Christer

Eriksson om ansvaret för detta mål
Att engagera till stövarjakt med Hamiltonstövare

Ett stort och mycket brett ansvarsområde

som Todd jobbar med detta.
Att engagera fler i vårt arbete med Hamiltonstövaren Detta ligger på hela styrelsen
Att stötta ungdomar att börja med stövarjakt Detta ligger på den som blir vald till

ungdomsansvarig

b. Ungdomsläger
Clara Nutti vill att Hamiltonstövarföreningen arrangerar tre ungdomsläger för stövarjakt med
Hamilton. Clara planerar ett läger i Västernorrland. Clara har kontaktat Bengt Lindell i Småland
som kan arrangera ett läger där och Örjan undersöker möjligheten att tillsammans med andra i
Gävleborg arrangera ett läger där.

§13.

Ansvarsområden, ekonomistyrning
Johan vill att styrelsen besluter i ett ekonomiskt utrymme för vart och ett av våra ansvarsområden.
Styrelsen beslutade att ansvarsområdet PR har ett ekonomiskt utrymme om 15,000 kr. Vid belopp över
denna nivå skall styrelsen besluta i detta.
Ansvariga för övriga ansvarsområde kommer med förslag till ekonomiskt utrymme att jobba inom till
nästa styrelsemöte i augusti.

§14.

Administratörer Unghundsgranskningen
Föreningen har för närvarande inga namn att jobba vidare på för administratörer av
unghundsgranskningen.

§15.

Övriga Frågor
Clara önskar att verksamhetsberättelsen som dragits vid årsmötet skickas till henne för vidare
inläggning på hemsidan. Erling skickar detta till henne.
Fråga till Erling om tänkbar placering av årsmöte 2015. Erling har tankarna på att placera detta på Elmia
Game Fair omkring Kristi Himmelsfärd i Maj 2015.

§16.

Mötet avslutas
Erling tackade för kvällens möte och avslutade därmed mötet

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Erling Buch

Johan Tropp

Emrik Öhlund

