Styrelsemöte Svenska Hamilonstövareföreningen
20180809 via telefon
Närvarande: Göran Johansson (ordföranden), Marita Lithander, Emrik Öhlund, Krister Olson,
Johanna Flinta, Karin Åström, Gert Flinta och Bengt Ljungberg
Ej närvarande: Örjan Strömberg och Emil Åberg
§23

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§24

Val av justerare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Bengt Ljungberg.
§25

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
§26

Föregående mötesprotokoll

Vi går igenom protokoll från styrelsemöte 20180505 och konstituerande styrelsemötet 20180506
och lägger det till handlingarna. Vi går också igenom årsmötetsprotokollet 20180505 och lägger det
till handlingarna.
§27

Information från ordförande

Diciplinärendet som vi skickade in blev avslaget, beslutet överklagas via Sv S41-+*tkl till SKK´s
CS.
Riksutställningen i Borgsjö 5 augusti, Sveriges snyggaste stövare utsågs vilken blev en
Hamiltonstövare.
§28

AU-beslut i Sv Stkl

Ett avelsråd (Todd Martinsson)för Hamiltonstövare har avgått, han ersätts av Gunnar Peterson.
§29

Kassarapport från kassören

Vi har nu kostnadstäckning för den nya tidskriften med hjälp av några annonsörer.
Kassan har minskat ganska rejält nu pga årsmöteskostnader, inköp till klubbshopen och att det blev
en högre kostnad för tidskriften.
§30

Policy och riktlinjer vid vår medverkan vid mässor

Karin, Marita och Gert jobbar fram ett förslag om hur ersättning skall betalas ut till de som
deltar/ansvarar vid mässorna. Förslaget skall vara klart till nästa styrelsemöte.

§31

Inkommande rapporter / ärenden

Inbjudan till Rastorget SHM den 8-9 december - Vi beslutar att Göran representerar
Hamiltonstövaren.
Nominering till Hamiltonplaketten- Marita skickar ut mail med kriterier till styrelsen som får i
uppdrag att se om vi har någon kandidat som kan nomineras.
§32

GDPR

Mötet beslutar att föreningen följer samma policy som Sv Stövarklubben kommer att använda.
§33

Nytt avelsråd

Till nytt avelsråd väljs Gunnar Peterson han ersätter Todd Martinsson.
§ 34

Unghundskampen 2018

Årets kamp kommer att hållas under v 44 (29/10 t o m 4/11).
Tracker sponsrar oss med en pejl, vinnande hund kommer också att få vara med i ett reportage i
Jaktjournalen.
Anmälningar tas emot av Emil.
§35

Rasmästerskap 2018

Rasmästerskapet hålls under v 47 19-25/11, tävlingen avgör också vem som blir årets bästa
öppenklasshund. Anmälningar tas emot av Emil.
§36

Raskampen mot Norge 2018

Samtliga tre hundar som bjudits in ( Bäst vid SM, Bästa Elithund och Bästa Unghund 17/18) har
tackat ja. Kampen hålls i Norge i år den 24-25/11. Mötet bordlägger frågan om vem från styrelsen
som kan följa med.
§37

Hamiltonringen i Norge

Karin rapporterar från träffen i maj. Samarbetet fortlöper.
§38

Årsmöte 2019

Följande förslag har kommit till föreningen:
1. Västergötland 1 juni
2. Dalarna (Mora)
Vi bordlägger frågan till nästa möte då datum ej är bestämt på förslag 2.
§39

Rapport från redaktionskommittén

Tidskriften har deadline den 25/8, Karin, Marita och Göran skickar in sitt material till Bengt.
Hemsidan- Johanna uppdaterar löpande med det materiel som kommer in.
Stövaren- kommer ut i slutet av augusti.
Redaktionskommitté kommer att ha ett möte om nästa nr av tidskriften.

§40

Rapport från avelskommittén

Kommittén arbetar med RAS-dokumentet. När det är sammanställt skickar Karin ut det till styrelsen
som får titta över det.
I övrigt meddelas att SKK är ibland dålig med att följa de riktlinjer som finns i avelsarbetet.
§41

Rapport från medlemskommittén

Krister meddelar att vi har drygt 1100 medlemmar, han jobbar vidare med de som inte betalt
årsavgiften. Han försöker också matcha de hundar som inte har någon ägare registrerad hos SKK
med listor från Jordbruksverket.
§42

Rapport från klubbshopen

Emrik har gjort en inventering av lagret, inga nybeställningar är nödvändiga.
Vi andra inventerar det vi har hemma och skickar snarast in det till Emrik.
Emrik har ny mailadress som Johanna rättar upp på hemsidan.
§43

Rapport från rävkommittén

Inget nytt att rapporera denna gång.
§44

Rapport från ansvarig för kontaktpersoner

Gert och Bengt återkommer med uppdaterad lista med kontaktpersoner.
§45

Rapport från Tullgarn

Karin rapporterar att många besökte mässan. Rastorget som var utlovat uteblev, men det var en
välordnad mässa i övrigt. Tullgarn skall tydligen anordnas varje år trots att Elmia också
arrangeras. Nästa år avstår vi att delta i Tullgarn då vi kommer att finnas på Elmia istället.
§46

Rapport från Västgård Game Fair

Marita rappoterar om många besökare (ca 20000) under de tre mässdagarna. Föreningen kamperade
ihop med de övriga rasklubbarna och J/H Stövarklubb. Ett mycket välordnat arrangemang.
§47

Rapport från Riksutställningen

Göran rapporterar om en välarrangerad utställning där många vackra hundar visades upp.
En hamiltonhane Spjutvikens Curre utsågs till Sveriges vackraste stövare.
§48

Övriga frågor

Emrik vill att vi prisjusterar i webshopen på grund av portohöjningar. Mötet beslutar att Emrik och
Johanna hjälps åt att ordna detta.

§ 49

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestäms till tisdag den 16/10 kl 19.00
§50

Mötet avslutas

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

Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Bengt Ljungberg

