Svenska Hamiltonstövareföreningen
Styrelsemöte 20200116
Närvarande: Göran Johansson, ordf, Marita Lithander, Karin Åström, Emrik Öhlund, Bengt Ljungberg,
Örjan Strömberg och Nicklas Jonsson
Ej närvarande: Emil Åberg, Johanna Flinta och Gert Flinta

§1

Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§2

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Nicklas.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen kompletteras med §16a Parning utan rekommendation från avelsrådet,
Under §20- övriga frågor läggs följande
A -Avelsinformation, B- Årsmötesansvariga, C- Valpannonser, D- gratis medlemskap för
valpköpare

§4

Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

§5

Information från ordförande
Redovisas under kommande punkter.

§6

AU-Beslut
Inga au-beslut tagna.

§7

Kassarapport från kassören
Örjan rapporterar den ekonomiska ställningen som är god.

§8

Inkommande rapporter/ärenden
Marita skickar vidare det som kommer till samtliga i styrelsen.

§9

Unghundskampen 2019
28 hundar startade i årets kamp, något färre än föregående år.

§10

Rasmästerskap 2019
8 hundar kom till start varav 5 st tog ett 1:a pris.

§11

Raskampen mot Norge 2019
Flyttades ner till Korsta p g a väderförhållandena i Kolåsen. Norge vann kampen med
1 poäng.

§12

Årsmötet 2020
Hålls enligt tidigare beslut i Sunne i maj. Även schiller- och finskstövareföreningen
kommer att ha sina möten förlagda på samma dag. Tanken är att vi har gemensam
middag på kvällen.
Göran, Marita och Örjan ska börja sammanställa årsmöteshandlingar.

§13

Mässor 2020
Västgård är inbokad med Marita som ansvarig. Vi beslutar att delta i Tullgarn med
Karin som ansvarig.

§14

HD-programmet
Svenska stövarklubben har överlåtit till varje rasförening att ta beslut om ett
eventuellt utträde ur HD-programmet. Styrelsen anser att detta är ett beslut för
medlemmarna att fatta på årsmötet. Information om programmet läggs ut på
hemsidan.

§15

Rapport från redaktionskommittén
Bengt kommer att kalla till ett redaktionsmöte rätt så snart.

§16

Rapport från Avelskommittén
Karin- 16 tikar som har planerad parning.

§16a

Parning utan rekommendation
Karin kontaktar en tikägare som eventuellt ska para utan att hört sig för hos våra
avelsråd.

§17

Rapport från Medlemskommittén
Marita- medlemsantalet uppgår till 1095 st
Antalet fullbetalande medlemmar når över 1000 st!

§18

Rapport från klubb shopen
Emrik- har inget speciellt att informera.

§19

Rapport från rävkommittén
Håkan Andersson har rapporterat till Göran.
Räv-SM som ställdes in i Norrbotten flyttas nu ner till Småland och går av stapeln den
29 feb-1 mars.
Hamiltonräven- bara tre startande hundar. Tävlingen är ny men borde komma igång
bättre till nästa år.

§20

Övriga frågor
Avelsinformation inför årsmötet i Sunne- Göran tar fram information.
Årsmötesansvariga- mötet beslutar att Karin, Bengt och Nicklas är ansvariga
för det praktiska runt årsmötet. Karin är sammankallande.
Valpannonsering- styrelsen beslutar att även medlemmar i Norska Hamiltonringen får
annonsera på vår hemsida.
Gratis medlemskap- mötet beslutar att förtydliga detta enligt följande. Provmedlem
(valpägare) är den som aldrig ägt en hamilton förut eller som inte tidigare varit
medlem i föreningen.

§21

Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 12 mars enligt vår verksamhetskalender.
§22 Mötets Avslutande
Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.
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