Styrelsemöte Svenska hamiltonstövareföreningen 2017-08-24
Telefonmöte 010-221 60 60 Kod 65 18 27
Närvarande: Göran Johansson, Gert Flinta, Johanna Flinta, Krister Olsson, Emrik
Öhlund, Karin Åström
Anmält sin frånvaro: Maritha Lithander, Örjan Strömberg, Emil Åberg, Lena Wickberg
21
Ordförande Göran Johansson hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.
22
Karin Åström väljs att skriva dagens protokoll. Gert Flinta väljs att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
23
Dagordningen godkännes.
24
Fg mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
25
-Göran Johansson arbetar för att ta fram ett par till tre huvudsponsorer. Upplägget enligt
följande. En viss summa så får sponsorn synas på en sida i varje medlemsblad samt
synas på hemsidan.
Styrelsen beslutar att sanktionera detta.
-Ordföranden informerar om raskampen mot Norge och att vi under dessa dagar har
bjudit in de norska avelsråden till en träff med de svenska avelsråden.
Uttagna hundar är:
SE57964/2011 Knektagärdets Ronja ägare Tobias Johansson
SE31193/2015 Rosådalens Aiko
ägare Jan Öhman Rosvik
SE29324/2013 Östansjös Nalle
ägare Klara Nord
-Vi ska jobba för att synas mer genom att sätta upp vår monter i olika sammanhang
såsom utställningar mm. Till nästa möte ska vi alla fundera på vilka olika utställningar vi
ska sätta upp montern på. Beslutades att två nya beachflaggor inköpes genom Göran
försorg. Eventuellt köpes två billiga tält in ”typ Jula” till depåerna.
26
Ekonomin i klubben är stabil.
27
Medlemmar
Medlemsregistreringen fungerar utmärkt nu. Ca 1050 medlemmar idag.
28
Rapport redaktionskommiten

Det kommer in lite material från distriktsansvariga. Deras uppdrag behöver förtydligas.
En arbetsbeskrivning tas fram av Göran Johansson och Gert Flinta.
Johanna Flinta informerqr om att valpannonserna uppdateras dåligt.
Ett nytt tryckeri ska anlitads.
29
Avelskommiten
Information från avelskommitens senaste möte.
30
Medlemskommiten
Medlemsregistreringen fungerar bra. Under gårdagen fick vi in sju nya medlemmar.
31
Klubbshopen
-Klubbshopen ska uppdaterars. Kommiten ska undersöka till nästa möte var vi kan hitta
en ny modell av kepsar samt annat material till shopen.
-Det ska finnas depåer med tält och material spritt i landet. Karin Åström och Gunder
Nilsson i söder, Johanna och Gert Flinta i Dalarna, Krister Olsson i Jämtland och Emrik
Öhlund i Norrbotten. Depåerna beställer material från Emrik vad de anser sig behöva.
32
Räv-rovdjurskommiten
Ligger vilande.
33
Rapport ansvarig kontaktpersoner
Det ska tas fram en arbetsinstruktion för de distriktsansvariga. Dessa ska kontakta de
utsedda kontaktpersonerna i varje distrikt så det kommer in material till bladet och
hemsidan.
34
Övriga frågor
-Emil Åberg föreslås att ta emot anmälningar till Unghundskampen. Göran J kontaktar
honom.
-Jobba för att det ska genomföras unghundsjakter under säsongen.
35
Nästa möte
2017-10-26
36
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.
Göran Johansson
Ordförande

Karin Åström
Protokollförare

Gert Flinta
Justerare

