Svenska Hamiltonstövareföreningen
Styrelsemöte 23 april, Funemässen Söderhamn
Närvarande: Göran Johansson, Örjan Strömberg, Emrik Öhlund, Marita Lithander, Lena Wickberg och
Gert Flinta
Ajungerad: Johanna Flinta
Ej närvarande: Clara Nutti, Martin Enhol och Leif Toivonen

§112

Mötets öppnande

Göran hälsar oss välkomna.
§113

Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera protokollet väljs Lena.
§114

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
§115

Föregående protokoll

Vi går igenom protokollet och lägger det till handlingarna.
§116

Information från ordförande

Göran berättar att avelsråden Per Nord och Karin Åström är på kurs denna helg. På årsmötet kommer
föreningen första gången att dela ut ett Förtjänstdiplom och diplom till Hedersmedlem. För att bli
tilldelat detta i framtiden så behövs kriterer, Göran tar förslag på dessa till nästa möte. Nya
kompendier för utställningsdomare ska jobbas fram.
§117

Finansiell rapport

Vi går igenom kassarapporten för 2015 och budget för 2016, budgeten godkänns. Vi diskuterar att
klubbshopen ska ha ett eget bankgironummer för att göra hanteringen smidigare.
§118

Medlemsregistrering

Utskick kommer att göras till de som ännu ej betalt årsavgiften.
§119

Mässor och mässmaterial

Vi diskuterar att ta fram en broschyr som presenterar rasen, Johanna får i uppdrag att kolla pris och
layout. Vi beslutar att köpa beachflaggor till mässorna, Johanna och Göran kollar upp var/hur. Årets
första mässa blir Höga Kusten- Örjan och Håkan Holmgren är ansvariga.

Vidare under året har vi Kall och/eller Jämtlands Game Fair. Lite oklart o, vad som gäller i Jämtland
den 29-31/7. Krister Olson får i uppdrag att kolla upp detta. I Sunne är Martin och Erling ansvariga.
Inget deltagande i Tullgarn.
§120

Rapport från redaktionskommittén

Lena berättar att sista numret av tidskriften gick ut lite sent, i kommande nummer ska även
kontaktpersonerna uppdateras. Bilder från årsmötet ska skickas in till Stövaren.
§121

Rapport från avelskommittén

Mårten Strömberg avsäger sig uppdraget som ordförande i kommittén. Johanna föreslår att vi har en
handhundslista och en tiklista, idag har vi fyra som ska hållas uppdaterade. Styrelsen godkänner
förslaget.
§122

Rapport från medlemskommittén

Inget att rapportera mer än det som nämns under §118.
§123

Rapport från klubbshoppen

Emrik berättar att det inte varit så mycket försäljning. Vi har massor med kepsar och pins, dessa
beslutar vi att dela ut under mässorna.
§124

Rapport från ansvarig kontaktpersoner

Kontakpersonerna skall uppdateras.
§125

Övriga frågor

Göran föreslår att vi har ett konstituerande möte redan efter årsmötet, förslaget godkänns. Vi går
igenom förslaget på verksamhetsplan 2016, styrelsen godkänner förslaget.
§126

Nästa möte

Nästa möte blir den 18 maj kl. 19.00 via telefon.
§127

Mötet avslutande

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat

Göran Johansson

Lena Wickberg

