Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2016-03-17
19.00 via telefonmöte
Närvarande: Närvarande; Göran Johansson, Emrik Öhlund, Örjan Strömberg,
Marita Lithander, Lena Wickberg
Ej närvarande: Martin Enhol, Gert Flinta, Clara Nutti och Leif Toivonen
§96 Mötets öppnande
Göran förklarar mötet för öppnat.
§97 Val av justerare att jämte ordf justera dagens protokoll
Lena väljs till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§98 Godkännande av dagordningen
Mötet beslutar att lägga till §106B Vandringspriser och under övriga frågor läggs
Vandringsprispokaler och klubbshopen.
§99 Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.
§100 Information från ordförande
Göran har ingen allmän information, valberedningen har hört av sig några gånger, Clara
Nutti, Leif Toivonen och Martin Enhol har avsagt sig sina uppdrag.
§101 Finansiell rapport
Örjan rapporterar.
§102 Medlemsregistrering
Piteå föreningsservice har fungerat bra, nya medlemmar varje månad vi har nu närmare 840
medlemmar.
§103 Rapport från redaktionskommittén
Vi tar del av deras mötesanteckningar
Vi diskuterar facebooksidan och lämnar till redaktionskommittén att vidareutveckla sidan.
Tidskriften går ut efter den 25 mars.
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§104 Rapport från Avelskommittén
Har haft möte och vi får ta del av deras mötesanteckningar.
§105 Rapport från Medlemskommittén
Brev med medlemsavgift gick i början av året ut till 1100 personer som finns i vårt register.
Den första månaden hade 730 st redan betalt medlemsavgiften vilket är jättebra, en hel del
”nya” medlemmar finns också med bland dessa.
§106 Rapport från ansvarig för kontaktpersoner
Inget material har kommit in till redaktionskommittén det går jättetrögt att arbeta som vi
gör nu. Förslag från Göran är att vi utser fem distriktansvariga i landet att ha ett huvudansvar
för kontaktpersonerna, dessa fem ska också ingå i redaktionskommittén- förslaget bifalls.
§106 B Tävling- och vandringspriserna
Martin meddelar att prisvinnarna (inkl. unghundskampen)ska vara klart imorgon, han har
fått hjälp av Johan Tropp att uppdatera historiken.
§107 Årsmöte 2016
a)

Möteslokal-Funemässen i Flygstaden, Söderhamn

b)

Middag- på Funemässen

c)

Boende- finns att boka på vandrarhem i Flygstaden eller hotell i Söderhamn

d)

Kostnader- mat kostar 230 kr i det priset ingår även hyran av möteslokalen. Anmälan
fram till den 18 april.

e)

Tid för årsmötet- 17.00-19.00

f)

Vandringspriser- ej klart ännu

g)

Styrelsemöte- styrelsemöte 23 april kl 12.00 (årsmötesdagen)

h)

Deltagare från styrelsen- Lena mailar ut till styrelsen och valberedningen om vilka
som ska delta.

i)

Verksamhetsberättelse- Marita talar om att den ej är klar, saknar fortfarande
information från några kommitteer.

j)

Övrigt- avtackning av de som avgår i styrelsen. Lena och Örjan får uppdrag att ordna
detta.

§108 Svenska Stövarklubbens Fullmäktige
a)

Deltagare från Hamiltonstövarföreningen- förslag är att Emrik och Marita åker och
representerar föreningen, mötet är i Upplands-Väsby den 4-5 juni förslaget godtas.

b)

Motioner lagda till SvStkl Fullmäktige
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1. Stadgeändring ang gemensamma medlemsavgifter- föreningen avstår från att
rösta i frågan.
2. Motion på utställningsmerit för att starta på jaktprov- bifalls.
3. Motion på CK i övriga officiella klasser- bifalls
4. Vår egen motion om att tiden för årsmötet-bifalls
5. Motioner ang uttagningsregeler till Har SM- motionerna bifalls
6. Motion nej till varg- bifalls
7. Väckning på räv- avslag
8. Berättigande att få starta på ekl-prov-avslag
9. Motion inrättande av SM för harhundar-avslag
10. Motion klubbtillhörighet som huvudmedlem-avslag
11. Årlig riksutställning för stövare-bifalls
c)

Nytt Regelverk förslag lagt till SvStkl Fullmäktige- bifalls

§109 Övriga frågor
a) Vandringspriser-Martin meddelar att pokalerna ser förskräckliga ut, förslag är att man
istället får ett diplom om att man erövrat pokalen. Förslaget bifalls
b) Emrik och Örjan har pratat om shopen på hemsidan- föreningens plusgiro anges för
inköp på shopen, redovisningen är utförligare än via bankgirot. Lena ansvarar för att
hemsidan uppdateras med rätt uppgifter.
§110 Nästa möte
Nästa gång blir fysiskt den 23 april kl. 12.00 på Funemässen.
§111 Mötets avslutande
Göran tackar för i kväll och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet
Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Lena Wickberg
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