Styrelsemöte Svenska Hamilitonstövareföreningen 2018-04-19
Närvarande: Göran Johansson, Gert Flinta, Marita Lithander, Emrik Öhlund, Karin Åström,
Krister Olson och Johanna Flinta
Ej närvarande: Örjan Strömberg och Lena Wickberg och Emil Åberg
§113

Mötet öppnas

Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§114

Val av justerare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Johanna.
§115

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
§116

Föregående mötesprotokoll

Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§117

Information från ordförande

Den 3 april hade Svstkl avelskonferens och från Hamiltonföreningen deltog Pär Nord, Åke Green och
Johanna Flinta. En arbetsgrupp för att bygga upp ett program för unghundsgranskning för samtliga
stövarraser startas. Tanken är att det på något sätt implementeras i hittastovare.se, vår representant i
gruppen är Pär Nord. SKK har avblåst idén med EN stövarras. Mindre stövarraser skall kunna genomföra
rasvård men Hamiltonstövaren är en frisk ras utan defekter.
Karin & Gunder åker till Hamiltonringens årsmöte och med sig har det ett vandringspris från vår
förening.
Efter tidigare samråd via mail i styrelsen har nu en jubileumströja tagit fram till årsmötesdeltagarna.
§118

Inkommande rapporter/ärenden

Marita har inget att redovisa denna gång.
§119

Finansiell rapport

Örjan har skickat ut resultat- och balansräkning för 2017 till styrelsen, föreningen har redovisat ett
underskott 2017. Detta beror på att medlemsavgifterna kommer in löpande under året i och med att skk
sköter medlemshanteringen. Kassarapporten och revisionsberättelsen läggs till årsmöteshandlingarna.
Budgetförslag för 2018 godkänns.
§120

Priser till bästa hundar

Bästa rävhund Räv- och Har SM, vinnare av unghundskampen får pris i form av en träskulptur av en
hamiltonstövare. I övrigt kommer många fina priser och diplom att delas ut.
§121

Unghundskampen 2018

Datum för tävlingen bordläggs till nästa möte, inväntar jaktprovsplaner för stövarklubbens lokalklubbar.
§122

Årsmötet 2018

Krister informerar om att nära 60 pers är anmälda till middagen. På söndag efter frukost håller styrelsen
ett konstituerande möte.
Styrelsen går igenom samtliga årsmöteshandlingar och godkänner dessa.

§123

Omedelbar justering

Styrelsen beslutar omedelbar justering av §122
§124

Stövarfullmäktige 2018

Styrelsen förslag på delegater är Emrik Öhlund, Marita Lithander och Örjan Strömberg.
Styrelsen går igenom motionerna till Stövarfullmäktige och föreslår följande:
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avslag

Mot_5-7

avslag

Mot_3(1)

bifalls

Mot_8

avslag

Mot_4(3)

bifalls

Mot_9

avslag

Mot_10

avslag

Mot_ang_riksutställning

avslag

Mot_12

avslag

Mot ang valberedningg

bifall

Mot _1-2

avslag

Namn på sm-tävling

bifall

Uteslutning av medlem

bifall

§125

Mässor 2018

Inget nytt
§126

Rasmästerskap

Frågan hänskjuts till årsmötet för beslut om ett rasmästerskap skall införas.
§127

Rapport från redaktionskommittén

Spånar på teman till augustinumret. Förslag är att göra reportage om en uppfödare och unga jägare.
§128

Rapport från avelskommittén

Karin tar med sig frågan till Hamiltonringen om hur vi ska förhålla oss till att när hanar används som
täckhund både i Sverige och Norge. Det finns risk att de blir ”överbokade” då vi inte har riktig kontroll
mellan avelsråden.
Kommittén tittar på HD-index och Karin gör lite djupdykning i vad man kan få fram i historiken.
§129

Rapport från medlemskommittén

Sköts bra av framförallt Krister. Nu föds många valpkullar och brevet till uppfödarna skickas ut innan
valparna levereras.
§130

Rapport från klubbshopen

Kepsarna är klara, Emrik tar med till årsmötet. Marita skickar ut Lenas förslag på mössan så att vi kan se
om det går att få ett bättre pris.
§131

Rapport från rävkommittén

Inget nytt att rapportera från kommittén, vi hoppas på nystart.

§132

Rapport från ansvarig för kontaktpersoner

Styrelsen tar upp frågan om kontaktpersoner på det konstituerande mötet den 6 maj.
§133

Övriga frågor

Göran har fått en leverans av termosar som vi lägger ut i klubbshopen. Han beställer även 20 snusdosor
till försäljning och tar med de på årsmötet.
§134

Nästa möte

Datum för nästa möte är lördag 5 maj kl.13.00
§135

Mötet avslutas

Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Johanna Flinta

