Protokoll styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2015-08-17 via Skype
Närvarande: Göran Johansson (ordförande), Clara Nutti, Marita Lithander, Örjan Strömberg,
Emrik Öhlund, Martin Enhol, Lena Wickberg, Gert Flinta ej närvarande:Leif Toivoinen
§17

Mötets öppnande

Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat
§18

Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll.

Martin väljs att jämte Göran justera protokollet.
§19

Godkännande av dagordningen

Tillägg görs under övriga frågor och dagordningen godkänns.
§20

Föregående mötesprotokoll

Vi går igenom föregående protokoll och §10 bordlagd fråga angående avelskommittén tas upp under §20B.
§20B

Avelskommittée

Mötet beslutar att följande personer ska ingå i avelskommittéen:
Mårten Strömberg
Ansvarig och sammankallande
Leif Toivionen
Ledamot
Per Nord
Avelsråd
Karin Åström
Avelsråd
Todd Martinsson Avelsråd Räv
Lars Olofsson
Ledamot
Pär Häggkvist
Lärling Avelsråd
Johanna Flinta
Lärling Avelsråd
Göran Johansson
§21

Information från ordförande

Emrik, Göran och Örjan har deltagit i ordförandekonferensen. Där diskuterades bl. a den Svenska stövaren
som nu är lagd på is och man diskuterar andra varianter.
Föreningen har fått information om att vi finns omnämnda i ett testamente, Göran och Örjan har dokument
om detta.
§22

Finansiell rapport, kassaredovisning och budget

Vi får ta del av rapport från Örjan.

§23

Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)

Clara informerar om att det är trögt att få in material till tidskrift och hemsida. Just nu får framförallt Clara
leta fram underlag till detta. Hoppas på hjälp från kontaktpersoner m fl.
Tips på webfråga är välkommen, vi funderar och kommer med förslag. Vi beslutar att ny fråga godkänns av
ordförande som är ansvarig utgivare.
Göran tycker att hemsidan uppdateras kontinuerligt och att Clara m fl. gör ett bra jobb.
I nästa nummer av Stövaren kommer det att finnas ett reportage om två uppfödare.
§24

Rapport från Avelskommittén

Kommittén har inte haft något möte ännu, men kommer att hålla ett i slutet av augusti eller början av
september.
§25

Rapport från Unghundsgranskning

Har inte haft något möte ännu - kommer med förslag till nästa möte om hur arbetet ska läggas upp.
§26

Rapport från Medlemskommittén

Antalet medlemmar uppgår till 959 st.
Kontaktpersonerna ska få rapport på obetalda medlemsavgifter så att de kan bearbeta dessa medlemmar.
Det är nu möjligt att registrera sig direkt på hemsidan om man vill bli medlem, det har redan tillkommit nya
medlemmar den vägen.
§27

Rapport från de olika mässorna

Sunne- Martin berättar att det kunde ha varit bättre. Vi hade ingen optimal placering utan hamnade i
skymundan från ”huvudvägen”.
Fäviken- Ingen rapport från mässansvariga men Örjan var där och tyckte det såg bra ut.
Höga Kusten- rapport från Magnus Frisk att det var välbesökt.
Elmia- bra placering och välbesökt.

§28

Rapport från klubbshoppen

Emrik- väntar på ny keps och mössan. Har också fått nya dekaler på prov som inte ska blekna, de gamla
säljs till ett billigare pris med upplysning om vad som kan ske.
§29

Rapport från ansvarig kontaktpersoner

Ett brev har skickats ut till kontaktpersonerna i lokalklubbarna med bl. a ett förtydligande av vad som
förväntas av dem.
Vakanta kontaktpersoner är tillsatta i Örebro med Linus Sandqvist och Sydsvenska med Tommy
Blomqvist.
§30

Ny medlemsregistrering

Göran begärde en offert från SKK om vad de skulle kosta att ta hand om medlemsregistrering och utskick
och administration av årsavgifter mm. Vi tittar igenom offerten och beslutar att jobba vidare med förslaget,
Göran kollar med SKK om vad det slutgiltiga priset skulle bli. Vi bestämmer att vi har ett telefonmöte där
vi tar beslut om detta.
§31
Mässmaterial
Förslag från Göran är att två mässtält köps in, ett till norr och ett till söder.
Rollups har vi men kanske inköp av flaggor (beachflag) så vi syns, vore något. Göran kollar vidare med de
som jobbat på mässorna om vad de tror.

§32

Plats och datum för rasmästerskapet mot Norge

Förslag från Göran är Kosta i Småland den 7-8 december- förslaget godkänns. Göran gör en inbjudan och
skickar till Norge.
§33

Plats och datum för nästa Årsmöte

Göran har två förslag- Värmland och Eksjö i maj månad.
Lena har förslag på Ockelbo i april.
Vi jobbar vidare med förslaget om Ockelbo och frågan bordlägges till nästa möte.
§34

Unghundskampen

Frågan bordlägges och Göran kontaktar Mårten S för att få information.
§35

Alternativt mötesforum

Göran berättar att det finns en form av telefonmöte som kostar som ett vanligt telefonsamtal. Man ringer ett
telefonnummer och anger en kod man fått så kopplas vi samman. Lättare att vara tillgänglig per telefon och
ingen dator behövs.
Vi beslutar att prova vid nästa möte.
§36

Fysiskt styrelsemöte

Vi tycker att vi behöver träffas en gång per år i alla fall och beslutar att förlägga en träff i samband med
årsmötet 2016.
§37
Övriga frågor
Clara- nya styrelsemedlemmar ska läggas upp med foto på hemsida och tidskrift, saknar uppgifter från
några nya. Önskar igen mer material till hemsidan/tidskrift.
Bengt Lindell tillfrågad av Clara om han vill vara med i kommittén för unghundsgranskningen. Vi tycker
det är bra och Bengt är välkommen att delta i kommittén.
Martin- önskar lite mer markandsföring av rävhundarna, just nu ökar efterfrågan av dessa. Vi tycker att
rävsektionen borde kunna hjälpa till med material till hemsidan/tidskrift.
Göran- en motion har kommit från Ingemar Gräns angående att klubbmötet förläggs senast sista maj. Vi
bifaller förslaget och motionen skickas till Svenska Stövarklubben.
Vi har fått en förfrågan från Västerbottens läns Stövarklubb som anordnar Kvinnokampen. De önskar ett
bidrag på 1000 kr, vi beslutar att ge dem bidraget.
§38

Nästa Möte

Den 12 oktober och denna gång via telefonmöte.
§39

Mötets Avslutande

Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Martin Enhol

