Protokoll från Styrelsen Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: måndagen 4 februari kl.19.00
Skypemöte
Närvarande: Erling Buch, Lars Olofsson, Ari Forsmark , Roland Halvarsson, Emrik Öhlund, Johan
Tropp, Björn Berg
Förhindrade:Clara Nutti
§ 45
Mötets öppnande.
Erling hälsar alla välkomna och öppnar mötet
§46
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lars Olofsson
§47
Val av justerare
Till justerare valdes Björn Berg
§ 48
Föregående protokoll.
Protokoll från 22 oktober och 5 december godkännes och läggs till handlingarna
§ 49
Rapport unghundskampen
Lars berättar om unghundskampens succé med ett 60 tal hundar till start och en prisprocent på över 50%.
Avelsnämden utvärderar detta och förbättrar till nästa år samt lägger upp en plan hur vi går vidare med detta.
§50
Rapport AU
Lars berättar om AU möte som hölls i januari där man diskuterade hur vi löser Claras situation som
medlemsansvarig. Clara kontaktar Handelsbanken och frågar om det finns möjlighet till att förenkla för henne
från bankens sida. Hon har fått hjälp av några nyinflyttade grannar med utskick mm. som gör att hon sitter kvar
på sin post. Emrik tar över utskicken från shoppen.
§51
Årsmöte 2013
Lars tar kontakt med Anders Bihlar i Dalarna och frågar om möjligheter att ha årsmötet i Borlänge
18 Maj
§ 52
Genomgång av motion

Roland läser upp sitt motionsförslag ang. ”rent har SM” Styrelsen beslutar att arbeta vidare med motionen om
man tar bort (Det innebär att SM med Hare/Räv upphör att gälla) För att få tyngd i den bör man kolla upp om
fler rasföreningar eller lokalklubbar hakar på.
§53
Förslag utifrån ansvarspunkter
*1 Roland föreslår mer arbete med tiklistan, tillsätta valpförmedlare, bättre utvärderingar av vårt arbete
*2 Erling föreslår återkommande samtal med Norska Ham.ringen som i dagsläget har problem med sin
verksamhet och stöttar samt hjälper dem vid behov.
*3 Björn vill arbeta med Ham.föreningens facebooksida som aktörer med SvStk. Viktigt med uppdateringar.
Ett bra sätt att framhäva vår verksamhet offensivt.
*4 Örjans förslag kommer senare
*5 Todds förlag kommer senare
*6 Johan arbetar med att synliggöra alla positiva egenskaper som Hamiltonstövaren har
*7 Ari föreslår att få genetiker att göra artiklar till vårt medl.blad ur avelshänseende, få någon att göra ett
examensarbete av populationsgenetik, fokusera på hundar och deras prestationer.
*8 Emrik gör en undersökning om vad dagens ungdomar vill jaga, organisera rävjakter, starta ungdoms eller
fadderjakt samt fortsätta att besöka skolor. Ta fram en film om harjakt.
Lars jobbar vidare med avelsnämden samt slutför Unghundskampen.
§54
Medlems, kassarapport
Kassarapport 205317 kronor, Medlemsantal totalt 949 st.
§55
Övriga frågor
Roland frågar hur vi agerar med unghundsgranskningen. Lars tar upp detta i avelsnämden om vi ska ha kvar
den i dess nuvarande form.
§56
Nästa möte
Nästa möte 18 mars kl. 19.00
§57
Avslutning
Erling tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.
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