Svenska Hamiltonstövareföreningen
Styrelsemöte 2019-05-27 via telefon
Närvarande: Göran Johansson ordförande, Marita Lithander sekreterare, Karin Åström, Johanna
Flinta, Bengt Ljungberg, Gert Flinta, Krister Olson och Emrik Öhlund.
Anmält förhinder: Örjan Strömberg och Emil Åberg
§1 Mötet öppnas
Göran hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2 Justerare
Till att jämte ordföranden justera dagen protokoll väljs Bengt Ljungberg.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§4 Föregående protokoll
Mötet går igenom föregående protokoll som godkänns och läggs till handlingarna.
§5 Information från ordföranden
Inget specifikt utan redovisas under passande punkt på dagordningen.
§6a AU-beslut
Avelsnämnden i SvStkl.
På begäran av avelskommittén och Au i Hamf på tidigare tagit beslut av att avstå från att deltaga i
SvStkl avelsnämnd.
Efter nya uppgifter framkommit vill avelskommittén och Au föreslå styrelsen att återkalla det beslut
som tagits av Au och Avelskommittén.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att SvHamF deltager fortsättningsvis i SvStkl Avelsnämnd och SvHamf
representant i nämnden är sedan tidigare vårt avelsråd Karin Åström. Styrelsen ser dock det
anmärkningsvärt att SvStkl inte hörsammat samtliga rasföreningars önskemål i sammansättningen
av SvStkl avelsnämnd.
§6b.Avelsråd
Avelsnämnden och Au har beslutat att entlediga ett avelsråd för Hamilton.
Styrelsen beslut:
Styrelsen fastställer Au och Avelsnämndens beslut att entlediga ett avelsråd för Hamilton.
Styrelsen beslut är enhälligt.

§7 Kassarapport
Föreningens ekonomi är god och vi fortsätter arbetet med att hålla kostnaderna så låga som det är
möjligt.
§8 Inkomna rapporter/ärenden
Marita har till styrelsen vidaresänt via mail de ärende och information som kommit in till föreningen.
§9 Molntjänst
Marita fick i uppdrag att hitta en molntjänst där vi kan lagra föreningens handlingar.
Efter att ha tittat runt så föreslår sekreteraren Microsoft 365 Home där 6 användare kan dela
information med varandra. Årspriset för tjänsten är 899 kr och varje användare har 1 TB
lagringsutrymme i OneDrive.
Styrelsen godkänner förslaget.
§10 Unghundskampen 2019
Styrelsen beslutar att Unghundskampen hålls även i år, preliminärt under vecka 44.
§11 Rasmästerskap 2019
Styrelsen beslutar att Rasmästerskapet hålls även i år, preliminärt vecka 47.
§12 Raskamp mot Norge
Årets raskamp blir i Kolåsen, Jämtland den 9-10 november.
Deltagare i det svenska laget som bjuds in är: Bärimillas Kelly (bästa elithund), Hundhällens Donna
(bästa unghund i unghundskampen) och Trollmaxens Karma (bästa hund SM).
§13 Årsmöte 2019
Alla handlingar är så gott som klara och skickas ut till styrelsen.
Styrelsen beslutar att:
•
•

Karin Åström anmäls av styrelsen som protokollförare.
Föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften till 250 kr (gäller fullbetalande medlem)

Gert och Johanna informerar lite om det praktiska kring mötet.
§14 Rapport från redaktionskommittén
Johanna och Bengt berättar att några nya champions blev missade i förra numret av tidskriften,
vilket var olyckligt. Information om dessa kommer i nästa nummer.
Kommittén kommer att ha ett möte i samband med årsmötet.
§15 Rapport från avelskommittén
Karin berättar att det till dags dato har inkommit 43 förfrågningar, 65 valpar finns registrerade hittills
i år.
§16 Rapport från medlemskommitténKrister meddelar att föreningen har ca 1100 medlemmar och
att arbetet med SKK fungerar jättebra.

§17 Rapport från klubbshopen
Emrik informerar om att försäljningen har varit nästa obefintlig den senaste tiden.
Emrik har önskemål om att vi tittar efter en ny vintermössa, den vi haft i lager är i det närmaste
slutsåld.
§18 Rapport från rävkommittén
Inget nytt att rapportera
§19 Rapport från ansvarig för kontaktpersoner
Gert och Bengt informerar om att det går lite trögt, det är svårt att få i gång kontaktpersonerna.
§20 Västgårdsmässan
Marita har varit i kontakt med J/H Stövarklubb om att vi kommer att delta.
§21 Elmia
Karin har gjort ett arbetsschema till de som kommer att jobba i montern, mässa hålls nu till helgen.
§22 Riksutställningen
Utställningen arrangeras i år av J/H Stövarklubb och hålls i Sveg.
Hamiltonföreningen kommer att lämna en pokal till vackraste Hamilton. Marita kommer troligen att
åka dit och kan då överlämna priset.
§23 Övriga frågor
Rapport från Bengt som representerade Hamiltonföreningen vid Smålandsstövarföreningens
årsmöte och 50-årsjubiléum. En trevlig tillställning där Bengt överlämnade en gåva från
Hamiltonföreningen.
§24 Nästa möte
Nästa möte bestäms till den 8 juni i samband med årsmötet.
§25 Mötets avslutande
Ordförande tackar för i kväll och förklarar mötet för avslutat.
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