Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2018-05-05 på Nipan Hotell, Sollefteå
Närvarande: Göran Johansson, Emil Åberg, Emrik Öhlund, Örjan Strömberg, Johanna Flinta,
Gert Flinta, Lena Wickberg, Marita Lithander
ej närvarande: Karin Åström och Krister Olson
§136 Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna till Sollefteå och förklarar mötet för öppnat.
§137 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till att jämte ordföranden justera dagen protokoll väljs Johanna.
§138 Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.
§139 Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§140 Information från ordförande
Göran informerar om en korsparningen i Norge mellan en Hamiltontik och en Finnstövarhane.
Valparna har registrerats in som hamiltonstövare eftersom man angett en hamiltonhane som fader.
Svenska stövarklubben och Sv Hamiltonstövareföreningen skickar en skrivelse till Norska
kennelklubben och kräver avregistrering av valpkullen. Ingen av valparna finns registrerade i
Sverige.
§141 Inkommande rapporter/ärenden
Inga nya ärenden har inkommit sedan förra mötet.
§142 Finansiell rapporter
Inget att redovisa idag.
§143 Priser till Årsmötet för Unghundskampen
Vi har massor med priser och har även fått en pejl att lotta ut bland deltagarna. Till nästa år beslutar
vi att sänka inköpsbeloppet till priserna då vi även blir sponsrade.
§144 Årsmötet 2018
Alla handlingarna och priser är på plats.

§145 Vandringspriser
Allt klart till utdelningen på årsmötet.
§146 Stövarfullmäktige 2018
Resor och anmäld ankomst är bokade av Emrik, Marita och Örjan.
§147 Rasmästerskap 2018
Frågan bordlägges och tas upp på kvällens årsmöte.
§148 Rapport från redaktionskommittén
Inget nytt
§149 Rapport från Avelskommittén
Inget nytt
§150 Rapport från Medlemskommittén
Inget nytt
§151 Rapport från klubbshopen
Gert har med sig flera förslag på olika mössor och priser för dessa, Örjan tar med sig den tunna
mössan med fleecefoder för att se om priset kan bli bättre hos den förra mössleverantören.
§152 Rapport från rävkommittén
Inget nytt
§153 Rapport från ansvarig för kontaktpersoner
Inget nytt
§154 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§155 Nästa Möte
Ett konstituerande möte hålls imorgon den 6 maj efter frukost.

§156 Mötets Avslutande
Göran förklarar mötet för avslutat och vi sätter igång med att förbereda inför årsmötet.
Vid protokollet
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