Svenska Hamiltonstövareföreningen
Styrelsemöte 20190919
Närvarande: Göran Johansson (ordf), Marita Lithander, Karin Åström, Emrik Öhlund,
Bengt Ljungberg och Gert Flinta
Ej närvarande: Örjan Strömberg, Emil Åberg, Johanna Flinta och Nicklas Jonsson

§1

Mötets öppnande

Göran hälsar och välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll

Till att justera dagens protokoll väljs Emrik Öhlund.
§3

Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.
§4

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§5

Information från ordförande

Information kommer under respektive punkt.
§6

AU-Beslut

Inga AU-beslut är tagna sedan förra mötet.
§7

Kassarapport från kassören

Föreningens ekonomi är för närvarande god och stabil.
§8

Inkommande rapporter/ärenden

Inget nytt att rapportera.
§9

Molntjänst

Tjänsten måste igång, Marita får i uppdrag att prova att guida i upplägget av konton.
§10

Unghundskampen 2019

Kampen hålls under v 44, Emil ansvarar för tävlingen.
§11

Rasmästerskap 2019

Mästerskapet håll under v 47, Emil ansvarar för mästerskapet.
§12

Raskampen mot Norge 2019

Raskampen blir den 9-10 november i Kolåsen. Svenska laget består av: Bärimillas Kelly, Trollmaxens
Karma och Hundhällens Donna.

§13

Årsmötet 2020

Nästa årsmöte bestäms till den 23 maj i Sunne. Schillerföreningen och Finskstövarföreningen är också
intresserade av att hålla sina årsmöten på samma dag och att vi har en gemensam middag på kvällen.
§14

Rapport från Redaktionskommittén

Bengt jobbar på några artiklar till nästa nummer. Deadline för nästa nummer är den 15 november.
§15

Rapport från Avelskommittén

Någon parning är på gång, annars händer det inte så mycket just nu.
Protokoll från Svstkl avelsnämnd- angående att använda D-hundar i avel beslutar styrelsen att
Hamiltonstövare med D-höfter inte skall användas i avel oavsett indextal.
Korsningsavel projekt- Styrelsen diskuterar om behovet finns för hamiltonstövaren att delta i
projektet som det är upplagt.
Beslut-föreningen avvaktar med att delta i projektet. I första läget bör vi se över vår egen ras och
kartlägga vilka möjligheter som finns att behålla rasen utan korsavel.
Styrelsen ställer sig även frågande till varför SFF Unghundsgransknngsprogram ska användas,
unghundsgranskning bör finnas i hittastovare.
Karin tar med sig ovanstående beslut och frågor till nästa möte i avelsnämnden.
§16

Rapport från Medlemskommittén

Antal medlemmar uppgår i dagsläget till 1088 st
Medlemslistor och U-märkta medlemmar skickas ut till samtliga i styrelsen.
§17

Rapport från klubb shopen.

Fleecemössa- mössan kommer att kosta 200 kr att köpa. Gert får i uppdrag att beställa 30 st
marinblå och 20 st rosa.
Dekaler- Emrik beställer 50 st nya.
§18

Rapport från rävkommittén

Göran har deltagit i kommitténs möte- De har många bra idéer bl. a tävlingen Hamiltonräven.
Styrelsen beslutar att godkänna att tävlingen hålls. Övrigt kommer reportage mm att presenteras
löpande i tidskriften och hemsidan uppdateras med.
Nystarten känns mycket lovande.
§19

Rapport från ansvarig för kontaktpersoner

Inget nytt att rapportera.
§20

Stockholms hundmässa

Mässan är i Stockholm den 14-15 december. Bengt deltar från Hamiltonstövareföreningen.

§21

Rapport från hemsidoansvariga

Inget nytt att rapportera.
§22

Rapport från priskommittén

De priser som finns kvar används till kommande tävlingar. Förslag från Göran är att vi köper in en
vandringspokal till raskampen mot Norge. Styrelsen godkänner förslaget och Göran köper en pokal.
§23

Rapport från sponsorkommittén

Just nu har vi de sponsorer vi behöver.
§24

Rapport från Jaktprov och utställningskommittén

Inget nytt att rapportera
§25

Övriga frågor

Vi har fått en förfrågan om vi är intresserade av gamla exemplar av tidskriften. Marita kontaktar
Mats-Ola Hörnström om att vi behåller ett ex av varje nummer.
§26

Nästa Möte

Nästa möte bestäms till 14 november kl 19.00
§27

Mötets Avslutande

Göran tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.

Vi d protokollet

Marita Lithander

Justerat

Göran Johansson

Emrik Öhlund

