Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2020-05-07
Närvarande: Göran Johansson (ordf) Marita Lithander (sekreterare), Emrik Öhlund, Karin Åström,
Bengt Ljungberg och Niklas Jonsson
Ej närvarande: Emil Åberg, Johanna Flinta, Gert Flinta och Örjan Strömberg
§1 Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Karin väljs att justera dagens protokoll
§3 Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen
§4 Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§5 Information från ordförande
SKK har beslutat att ställa in alla tävlingar tom 1 september
Generell dispens finns att hundar som ska in i avel.
§6 AU-Beslut
AU-beslut tagit att ställa in årsmötet pg a Covid-19
§7 Kassarapport från kassören
Ekonomin är god och föreningen redovisar ett positivt resultat för 2019.

§8 Inkommande rapporter/ärenden
Inget inkommet
§9 Årsmötet 2020
Det inställda mötet i nu i vår flyttas eventuellt till Dalarna i slutet på augusti. Rådande restriktioner
får avgöra.
§10 Mässor 2020
Troligtvis så är allt inställt i år, J/H stövarklubb har aviserat att de ej kommer att delta i Västgård.

§10 HD-programmet
Inget nytt i ärendet, få har röstat på hemsidan om vad man tycker.
§11 Rapport från redaktionskommittén
Några reportage har kommit in, manusstopp är den 5 augusti.
§12 Rapport från Avelskommittén
Några parningar på gång fortfarande, hittills i år är 40 valpar registrerade.
§13 Information om utvärderingen av Hamilton
Göran informerar hur arbetet fortskrider, det är ett stort jobb som kommer att ta tid.
§14 Rapport från Medlemskommittén
Inget nytt att rapportera
§15 Rapport från klubb shopen
Emrik saknar tröjor i L och beställer ett lämpligt antal.
§16 Rapport från rävkommittén
Inget nytt att rapportera.
§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§18 Nästa Möte
Planeras till den 13 augusti kl. 19.00
§19 Mötets Avslutande
Göran tackar för i kväll och förklarar mötet för avslutat.
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