Styrelsemöte 171102 via telefon
Närvarande: Göran Johansson, Emil Åberg, Emrik Öhlund, Gert Flinta, Johanna
Flinta, Marita Lithander, Karin Åström, Lena Wickberg och Krister Olson
Ej närvarande: Örjan Strömberg,
§37 Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§38
Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Emrik Öhlund.
§39
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
§40 Föregående mötesprotokoll
Läses upp, godkänns och lägges till handlingarna.
§41 Information från ordförande
Det diciplinärende som föreningen skrivit har godkänts av Svenska stövarklubben och är
nu vidaresänd till Svenska kennelklubben.
§42 Finansiell rapport
Föreningen har en fortsatt god ekonomi.
§43
Registreringar 2017
Till dagens datum fanns 248 registrerade valpar 2017, en ökning från föregående år.
§44 Unghundskampen
Vi har 26 anmälda unghundar tom idag, vi fortsätter att marknadsföra kampen på facebook
och hemsidan.
§45 Raskampen mot Norge
Går av stapeln i Kolåsen den 9-10 november.
§46 Möte med Hamiltonringen i samband med raskampen i Kolåsen
Vi kommer att ha ett möte med Hamiltonringen, Karin har gjort i ordning en agenda där vi
tar upp avelsfrågor, defekter, HD-Index, framtidens raskamper, ”Hitta stovare”,
unghundskampen mm

§47

Smålandsstövarföreningens begäran om hanhundar till Smålandsstövarens
rasinkorsning
I ett rasvårdsprojekt som är godkänd för Smålandsstövare söker de fem hamiltonhanar
som inte för höga, inte är EP-belastad och är jaktprovsmeriterade. Åke Green har tagit
fram förslag på hanar till Smålandsstövarföreningen.
§48 ”Hitta stovare”
Tjänsten är nu på gång och ska vara igång fullt ut före årsskiftet.
§49
Årsmötet 2018
Förslaget är någonstans i Västernorrland. Krister, Marita och Lena utses till att bilda en
arbetsgrupp för årsmötet.
§50
Facebook
Vi bestämmer att den person som söker medlemskap i Fb-gruppen även får svara på en
fråga om varför man vill gå med.
§51 Stockholmsmässan 2017
Svenska Stövarklubben kommer att vara representerade på mässan och de svenska raser
kommer att visas upp. Göran kommer att vara där och möjligen Emil tillsammans med
hund. Gunnar Pettersson kommer också att ha med sin hamilton.
§52 Mässor 2018
Kall 27-29 juli Krister och Marita kommer att vara där. Göran, Johanna och Emil kommer
också upp och kan hjälpa till någon dag.
Riksutställning i Sollefteå 5 augusti, Marita och Emil ställer upp och Göran kontaktar
Håkan Holmgren om han kan ställa upp. Kåhrén kontaktas om det finns någon flera att
anlita.
Tullgarn-Nyköping 25-27 maj Göran, Karin, Gunder och Emil ställer upp.
Fler beachflaggor beställda.
§53
Hur får vi fler Hamilton att starta på prov
Diskussion kring hur vi kan få flera att starta, frågan bordlägges till nästa möte.
§54
Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)
Det kommer inte in något material till tidskriften. Till nästa nummer försöker vi att samla in
material från SM, Kvinnokampen, Raskampen.
§55
Rapport från Avelskommittén
Det som är på gång nu är raskampen, rasvården. Annars är det bra samarbete i
avelsrådet.

§56 Rapport från Medlemskommittén
Krister har gjort en liten undersökning och det är många stannar kvar i föreningen efter att
gratisåret.
Vi har däremot ett problem med det mörkertal av registrerade hundar som saknar ägare
hos SKK.
Förslag är att vi skickar ut ett brev per omgående till uppfödarna när de registrerat sin
valpkull hos Skk. Göran har tillgång till denna lista som kommer ut varje fredag, Marita får
till uppdrag att författa ett brev som vi kan skicka ut.
I dag har vi totalt 1040 medlemmar.
§57
Rapport från klubb shoppen
Klistermärket är slut och nya är beställda.
Kepsar snart slut, Gert och Johanna har kontakt med en byrå som kan trycka/sy kepsar
och vi tittar även en tunnare mössa. Göran tar reda på priset på en termos med gravyr.
§58 Rapport från räv-och rovdjurskommittén
De har inget nytt att rapportera
§59
Rapport från ansvarig för kontaktpersoner
Det är svårt att få snurr på det här med kontaktpersonerna, dessa är viktiga för att
underlätta för bl a redaktionskommittén. Gert kontaktar distrikansvariga och hör om de
fortfarande är intresserade.
Förslag är att de fem kallas till nästa möte med redaktionskommittén.
§60 Övriga frågor
Material nästa nummer av Stövaren är klart.
§61
Nästa Möte
Onsdag den 24 januari kl 19.00
§62
Mötets avslutande
Göran tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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