Svenska Hamiltonstövareföreningen
Protokoll styrelsemöte 200813
Närvarande: Göran Johansson, Marita Lithander, Emrik Öhlund, Karin Åström, Bengt Ljungberg.
Adjungerad: Tobias Knutsson
Anmält förhinder: Örjan Strömberg, Gert Flinta, Niklas Jonsson och Johanna Flinta

§1 Mötets öppnande
Göran hälsar och välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Emrik Öhlund.
§3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställs.
§4 Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§5 Information från ordförande
Hamiltonringen i Norge har meddelat att årets landskamp mot Norge är inställt.
§6 AU-Beslut
AU-beslut angående att Tobias Knutsson som är föreslagen till styrelsen av valberedningenadjungeras till vårt styrelsearbete.
§7 Kassarapport från kassören
Föreningens ekonomi är god.
§8 Inkommande rapporter/ärenden
Information kom idag ang SKK´s nya tjänst att förbetala sin avläsning av HD-röntgen.
Kallelse till Stövarfullmäktige via länk den 30 augusti, en delegat per klubb kallas.
Göran meddelar omgående SvStkl vår delegat och ersättare.
§9 Stövarfullmäktige 2020
Att representera föreningen väljs Göran Johansson ersättare är Bengt Ljungberg.
§10 Unghundskampen 2020
Hålls enligt plan under V44.
§11 Rasmästerskap 2020
Hålls enligt plan under v47.
§12 Raskampen mot Norge 2020
Årets kamp är inställt se §5.

§13 Årsmötet 2020
Inställt enl tidigare beslut.
§14 HD-programmet
Eftersom årsmötet är inställt, flyttas beslutet till årsmötet 2021.
Beslut tas att vi fysiskt och distriktvis informerar hamiltonägare om HD-programmet och avel
före nästa avelssäsong. Möten ska hållas efter rådande restriktioner runt covid-19.
Göran och avelskommittén planerar vidare hur det skall gå till.
§15 Rapport från redaktionskommittén
Nästa nummer kommer under v34-35.
Nästa manusstopp är den 30 november.
§16 Rapport från Avelskommittén
De flesta av årets kullar är födda, just nu finns 131 st valpar registrerade.
Defektrapport har inkommit från hundägare angånde Epilepsiiknande anfall hos hund, dock
har ingen veterinär besiktat hunden. Hunden är avliden.
Uppfödaren ombeds att kontakta valpköpare och täckhanen tas bort från hanhundslistan.
§17 Rapport från Medlemskommittén
Arbetet fortskrider medlemmar just nu är 1026 st.
§18 Rapport från klubb shopen
Väldigt lugnt på försäljningsfronten den här årstiden. Nya mössorna är beställda och är på
ingång.
§19 Rapport från rävkommittén
Inget nytt- Tobias får i uppdrag att samla ihop en kommitté, han vill gärna ha tips på
personer från norra Sverige.
§20 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§21 Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 15 oktober kl 19.00.
§22 Mötets Avslutande
Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.
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