Protokoll Styrelsemöte
Svenska Hamiltonstövareföreningen
2016-10-20 via telefon
Närvarande: Göran Johansson, Örjan Strömberg, Krister Olson, Hanna Fridell,
Marita Lithander, Gert Flinta, Johanna Flinta och Emrik Öhlund
Ej närvarande: Lena Wickberg
§53 Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§54 Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll
Till justerare väljs Hanna.
§55 Godkännande av dagordningen
Tillägg av Göran i dagordningen under §68 övriga frågor Årsmöte 2017 och Har-SM
§56 Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§57 Information från ordförande
Exteriördomarkonferens Upplands Väsby i vår- rasklubbarna kontaktas. Två hanar och
två tikar per ras av excellent typ ska finnas med. Raskompendiet skickas ut till styrelsen.
§58 Finansiell rapport
Vi får en finansiell rapport och konstaterar att vi har en god ekonomi i föreningen som vi
ska förvalta väl.
§59 Medlemsregistrering
Krister informerar om att medlemsregistreringen via SKK fungerar bra, sista filen visar
på 1006 st medlemmar.
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§60 Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)
Johanna- i nästa nummer av Stövaren kommer en presentation av räv- och
rovdjurskommittén, information om Unghundskampen och “ordförande har ordet”
I nästa nummer av tidskriften kommer utställningsresultat från 2016, jaktprovsresultaten i
förra numret har uppskattats av många medlemmar. Vi beslutar att fortsätta med detta
nästa säsong. Hanna har begärt in offerter från några tryckerier så vi kan se över
tryckkostnaderna av tidskriften.
Hemsidan- under valpar säljes bestämmer vi att annonsen ligger ute 10 veckor efter det
att valparna är födda, därefter tas den bort.
§61 Rapport från Avelskommittén
Kort rapport från Karin att fyra tikar kommer att paras under höst/vinter.
Johanna kommer under våren att börja Avelsrådskursen steg 1.
§62 Rapport från Medlemskommittén
Inget mer att rapportera än det under §59
§63 Rapport från klubb shoppen
Mössorna är klara för försäljning, Emrik skickar bild på mössan till Johanna som lägger
ut den på hemsidan. Priset för mössan sätts till 100 kr.
Paketpris; en gammal och en ny bildekal+ tygmärke+keps eller mössa 160 kr. För 220 kr
får man en keps eller mössa till.
Vid nytryck av tröjor får Emrik i uppdrag att se till att loggan får rätt internetadress.
§64 Rapport från räv-och rovdjurskommittén
Kommittén har haft ett möte och kommit igång lite smått.
§65 Rapport från ansvarig för kontaktpersoner
Regionansvariga kommer att kontaktas framöver för vidare information om deras
uppdrag.
§66 Unghundskampen 2016
Inbjudan till valpköpare 2013-2015 har gått ut, även uppfödare kommer att få ett brev.
Trackerpeijl sponsrad av Tracker via Allmogejakt. I utbyte får de en annons på hemsidan
och i tidskriften. Pejlen och andra priser lottas ut bland de startande hundarna i
december och febuari. Trots sponsringen behåller vi summan som bestämts till att köpa in
priser.

Sida 2 av 3

§67 Raskampen 2016
Inbjudan är utskickad och läget är under kontroll.
§68 Övriga frågor.
*Årsmötet 2017- förslag från Göran är att det förläggs i Värnamo den22 april, förslaget
godtas av styrelsen. Hanna tar fram priser från olika förläggningar, hon har fått några
men inväntar flera.
*Har-SM start 27 oktober, Göran kommer att vara på plats som regelansvarig från SvStkl.
Han kommer att fota och skriva lite till nästa nummer av tidskriften. Hamiltonföreningen
skänker en termos och delar ut diplom till hamiltonstövarna.
*Hemsidan ändras så att sista dag för att ansöka om vandringspris ändras till 20 mars.
Detta för att tidskriften (med kallelse och pristagarna presenteras) ska hinna ut tre veckor
före årsmötet.
§69 Nästa Möte
Onsdag den 14 december kl. 19.00
§70 Mötets Avslutande
Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat

Göran Johansson

Hanna Fridell
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