Protokoll styrelsemöte 4 maj
Telefonmöte kl 19.00
Närvarande: Göran Johansson, Örjan Strömberg, Johanna Flinta, Marita Lithander,
Lena Wickberg, Karin Åslund och Emil Ågren.
Ej närvarande: Emrik Öhlund och Krister Olson.
§1 Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2 Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Karin.
§3 Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen med ett tillägg av punkt 4a.
§4 Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.
§4a Firmatecknare
Till firmatecknare väljs Göran Johansson och Örjan Strömberg, de har rätt att teckna firman var
för sig.
§5 Information från ordföranden
Inget specifikt utan tas löpande under kommande punkter.
§6 Hamiltonringens årsmöte.
Norska Hamiltonringen har bjudit in oss att delta på deras årsmöte.
Karin Åström och Gunder Nilsson åker över och representerar föreningen.
Vi skickar med oss hur vi kan samarbeta i avelsfrågor, unghundslistan och defekter.
Vidare är vi intresserad av att kunna byta reportage med deras medlemsblad.
§7 Finansiell rapport
Örjan rapporterar att ekonomin är stabil.
§8 Medlemsregistrering
Föreningen har 1044 st medlemmar. Det finns möjlighet att löpande under året beställa listor
med nya valpägare. Det skulle underlätta administrationen ytterligare då vi löpande kan skicka ut
information till nytillkomna.
Det finns också möjlighet att få information från SKK när uppfödare registrerar sin kull så att vi
redan där kan via uppfödaren skicka med information om föreningen.
§9 Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)
Vi har dragits med spam på hemsidan, Johanna och Lena har nu fått bukt på problemet.
I nästa nummer av Stövaren kommer vi att ha med reportage från årsmötet.
Vår tidskrift har manusstopp den 25 augusti.
§10 Rapport från avelskommittén
Karin berättar att det är mindre rekommendationer just nu.
Karin vill också framföra att en defektrapport alltid måste följas av ett vetrinärintyg
eller intygas av en mycket trovärdig person.
Ett HD-index skulle vara ett mycket värdefullt hjälpmedel för avelsråden.

.

§11 Unghundsgranskning
Vi kommer att återuppta arbetet med detta, hittastovare.se som kommer till hösten
kommer att vara ett bra verktyg även här.
§12 Rapport från medlemskommittén
Inget nytt annat än det som står under §8
§13 Rapport från klubbshopen
Påfyllning pågår till kommande mässor och utställningar.
§14 Rapport från räv- och rovdjurskommittén
Nystart pågår
§15 Rapport från ansvarig för kontaktpersoner
Gert informerar att alla kontaktpersoner är klara. Han mailar ut till samtliga distriktansvariga
om uppdraget och att vi gärna vill ha in materiel till tidskrift och hemsidan.
Förslag är att de även i distrikten anordnar en ungdomsjakt.
§16 Rasmästerskapet 2017
Dag och plats är bestämd. Det blir i Kolåsen i Jämtland den 9-10 november.
Göran skickar ut inbjudan till deltagarna.
§17 Unghundskampen 2017
Kommer att kunna ske på valfri dag under v45 på hare eller särskilt rävprov.
§18 Övriga frågor
Instagramkonto öppnat i föreningens namn, Göran som står som ansvarig utgivare för
föreningen visste inget utan kollar upp detta.
Som förslag till förläggning av nästa årsmöte diskuterar vi Dalarna eller Västernorrland samt att
vi söker dispens hos SvStkl för att kunna anordna den i maj i samband med en utställning.
§19 Nästa möte
10 augusti kl 19.00.
§20 Mötets avslutande
Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.
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