Styrelsemöte 2017-02-22 via telefon
Närvarande: Göran Johansson, Marita Lithander, Örjan Strömberg,
Emrik Öhlund, Lena Wickberg, Krister Olson, Hanna Fridell och
Gert Flinta, konstituerad från valberedningen Ingemar Gräns
Ej närvarande: Johanna Flinta
§90 Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§91 Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll
Emrik väljs att justera dagens protokoll.
§92 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§93 Föregående mötesprotokoll
Protokollet läses upp och läggs till handlingarna.
§94 Information från ordförande
Rapport kommer under respektive punkt.
§95 Finansiell rapport
Örjan ger oss en rapport. Ett nytt bankgirokonto kommer att öppnas för att användas enbart till
klubbshopen. Plusgirokontot kommer att avslutat under året. Örjan får i uppdrag att ordna med
Swish.
.
§96 Medlemsregistrering
Krister- 122 st valpköpare från 2016 kommer att erbjudas gratis medlemskap.
§97 Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)
Lena- Tidskriften håller på bearbetas, manusstopp 23 mars. I nästa nummer av Stövaren
kommer bl a resultat från Unghundskampen. Hemsidan sköts som vanligt perfekt.
§98 Rapport från Avelskommittén
Kommittén har en hel del avelsfrågor och rekommendationer på gång.
Föreningen har fått en förfrågan från SKK, om föreningen är intresserade av att införa ett
HD-index för rasen. Vilket innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat, även tar
hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga (avelsvärde)avseende
HD.
Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med samma röntgenstatus åt och
därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvärde. Göran meddelar vårt
intresse till SKK.
Vi har även skickat en förfrågan till SvStkl om en sponsring på 500 kr till ägare som HD-röntgar
sin hund.

§99 Rapport från Medlemskommittén
Inget mer än det som behandlats under §96.
§100 Rapport från klubb shoppen
Emrik- Mössorna är snart slut, han ska även beställa mer T-shirts så att det finns inför årets
mässor.
§101 Rapport från räv-och rovdjurskommittén
11 st hundar startade på Unghundskampen särskilt rävprov. Sammanställning pågår.
§102 Rapport från ansvarig för kontaktpersoner
Gert- Alla kontaktpersoner är snart på plats, ska vara klart till nästa nummer av
tidskriften.
§103 Unghundskampen 2017
Årets unghundskamp bestämdes till att hållas under en hel vecka. V45 var vårt förslag på förra
styrelsemötet. Gert får i uppdrag att kolla upp när det passar bäst.
§104 Unghundskampen 2018
Göran föreslår att vi utvecklar och använder resultatet från unghundskampen och får lite fart på
unghundslistan.
§105 Årsmöte 2017

.

Start med lunch och styrelsemöte kl 13.00, årsmöte 16.00 och middag kl 19.00
Hanna har kollat upp kostnaden för att trycka upp färdiga diplom, pris: ca 1900+moms för 200 st
vi beslutar att beställa diplomen.
De glaslampor som föreningen delar ut till pristagare plats 1-3 kostar 595 kr/st med tryck på
specifikt huvud, lampan med samma Hamiltonhuvud i alla så kostar det 295 kr/st, vi beslutar att
välja det billigare alternativet.
Alla handlingar inför årsmötet den 22 april skall vara klara inför trycket av tidskriften dvs 23 mars.
§106 Mässor 2017
Vi beslutar att delta i:
Kall i Jämtland- ansvarig Krister
Elmia- ansvarig Göran
§107 Mässblad
Johanna har gjort i ordning ett mässblad, tryckkostnad 3,25 kr/st, vi beslutar att 2000 st beställs.
§109 Hamilton 2020
Erling har skickat en skrivelse om hur vi kan få unghundarna att starta på jaktprov.
Vi beslutar att inte sponsra med startavgift, däremot blir det en viktig fråga för de nya
kontaktpersonerna att bearbeta ägarna.
Vi går ut (via mail) med en uppmaning till valpköpare och uppfödare om dess betydelse för
rasen.
§110 Beachflaggor
Eftersom vi bestämde oss för att bara delta i två mässor beställer vi inga flera flaggor.

§111 Inkommen post
HD-Index, SKK´s organisationsutredning (för kännedom) och inbjudan om kurs i föreningsteknik
(inget intresse) allt skickat från SKK.
§112 Inbjudan till Norges årsmöte
Hamiltonringen har årsmöte den 5-7 maj och önskar att någon från avelsråd och styrelsen deltar,
vi bordlägger frågan eftersom vi ännu inte vet var mötet kommer att hållas.
§113 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§114 Nästa Möte
22 april före årsmötet.
7:e april skall anmälan om vilka som kommer på styrelsemötet/årsmötet i Värnamo den 22 april.
Både styrelsen och medlemmar anmäler sig till Hanna. Styrelsedeltagare meddelar även om de
behöver logi.
§115 Mötets Avslutande
Ingemar Gräns tackar för att han fått delta i mötet, vi får beröm för att vi gör ett bra jobb med
Göran i spetsen.
Göran tackar för i kväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet
Marita Lithander

Justerat
Göran Johansson

Emrik Öhlund

