Protokoll styrelsemöte2016-12-14
Närvarande: Göran Johansson, Johanna Flinta, Gert Flinta, Lena Wickberg, Emrik Öhlund,
Örjan Strömberg, Krister Olson och Marita Lithander.
Ej närvarande: Hanna Fridell
§71 Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§72 Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll
Örjan väljs till att justera dagens protokoll.
§73 Godkännande av dagordningen
Godkänns
§74 Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§75 Information från ordförande
Göran informerar om att föreningen fanns representerade på Stockholms hundmässa 3-4
december. Montern var välbesökt och de svenska raserna visades upp.
Rasstandarden för hamiltonstövaren är nu inskickad till SKK för godkännande, inga större
förändringar. Kompendier för exteriördomare är i det närmaste klara, Göran skickar oss ett ex
var när det är klart.
§76 Finansiell rapport
Krister och Örjan ger oss en rapport.
.
§77 Medlemsregistrering
Medlemmar som betalar in medlemsavgift direkt till föreningen konto går att
efterregistera manuellt till SKK av Krister.
§78 Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)
Tidskriften har gått i tryck och kommer ut inom kort. I nästa nummer av Stövaren kommer vi
att skriva om Unghundskampen. Hemsidan sköts som vanligt bra och uppdateras löpande.
§79 Rapport från Avelskommittén
Kommittén hade möte förra veckan, där pratade de om kommande avelssäsong med
förhoppning om att det blir många kullar nästa år. Även kryptochida hundar diskuterades och om
hur de skall rapporteras.
§80 Rapport från Medlemskommittén
Dagens medlemsantal uppgår till 1012 st. Johanna har gjort en ny folder till mässorna mm.
Den skickas ut till styrelsen och trycks upp i 3000 ex. Överex finns hos Göran och Krister om
någon behöver fler.
§81 Rapport från klubb shoppen
Emrik berättar att mössorna har varit väldigt populära. Dock är det problem att kontrollera när
pengarna går in på plusgirot eftersom inga kontoutdrag kommer. Vi beslutar att öppna ett
speciellt bankgiro och skaffar swish. Marita får i uppdrag att titta på en fleeceväst till nästa möte.

§82 Rapport från räv-och rovdjurskommittén
Information om kommittén gick ut i Stövaren annars inget nytt att rapportera.
§83 Rapport från ansvarig för kontaktpersoner
Några områden saknar forfarande kontaktpersoner.
§84 Unghundskampen 2016
Vi hade 38 anmälda men några strukna, bästa hund går vidare till raskampen som bästa
unghund. Vi har även i år haft problem med föret i de norra delarna av Sverige, styrelsen föreslår
att de startande till nästa år har hela vecka 45 på sig att gå sitt prov. Provet skall vara ett öklprov även efter de nya jaktprovsreglerna.
§85 Raskampen 2017
Styrelsen förslag är att raskampen 2017 går i Kolåsen, Jämtland, Göran kontaktar
J/H Stövarklubb för att se möjligheten att vi anordnar den där.

§86 Inkommen post
Hamiltonplaketten- Plaketten delas ut av SKK, Göran har skickat förslag från föreningen på
Göingebygdens kennel.
Hamilton 2020- skrivelse från Erling Buch vi beslutar att bordlägga frågan och ta upp det på en
egen punkt
§87 Övriga frågor
 Gert berättar att Rättviksutställningen kommer att bli riksutställning.
 Årsmöte är bokat till lördag den 22 april i Värnamo, mötet läggs på kvällen.

§88 Nästa Möte
Torsdag den 22 februari kl. 19.00.

§89 Mötets Avslutande
Göran önskar oss en God Jul och ett Gott Nytt År och tackar för ikväll.
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