Protokoll från Styrelsen Svenska Hamiltonstövareföreningen
Tid: tisdagen 28 Januari 2014 kl.19.00
Skypemöte
Närvarande: Erling Buch, Ari Forsmark , Roland Halvarsson, Emrik Öhlund, Johan Tropp, Clara Nutti,
Örjan Strömberg, Todd Martinsson
Frånvarande: Lars Olofsson
§61
Mötets öppnande.
Erling hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§62
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ari Forsmark
§63
Val av justerare
Till justerare valdes Roland Halvarsson
§ 64
Föregående protokoll.
Från föregående protokoll gicks igenom. § 56 Unghundsgranskning kvarstår till nästa möte.
Protokoll från 26 November gicks igenom av Johan Tropp, godkändes med detta och lades till handlingarna.
§65
Medlems och kassarapport
Kassarapport: 195.818 kronor i kassan, medlemsrapport: Totalt 935 medlemmar, detta en minskning av
medlemmar jämfört med tidpunkt för röregående styrelsemöte..
§66
Valpförmedlare
Styrelsen diskuterade att tillsätta en valpförmedlare. Detta både för att underlätta för valpköpare, tikägare och att
göra rasen poplärare. Till att börja med vidtalas avelsråden att skapa en lista med kontaktuppgifter till tikägare
som begärt avelsrekomendation. För att inte riskera att kollidera med PUL kan exv tikägaren vidtalas vid
rekomendationen.
Beslut: Styrelsen ger Roland i uppdrag att kontakta avelsråden i ärendet.
Det beslutas också att Johan kallar avelsråden till nästa styrelsemöte och avstämmer så Skype fungerar.

§67 Kriterier för avelshundar till medlemsbladet
Beslut: Avelsråden tar fram avelshundar som gett bra avkommor. Erling ansvarig.
§ 68
Årsmötet 2014
Erling presenterar förslaget att årsmötet skall hållas den 17 maj i Flen. Under idrottsgarden.se kan man läsa mer.

Årsmötet börjar prel. 15.30. Stövarutställning samma dag. En diskussion fördes om att lägga årsmötet på orter där
man får många deltagare vid årsmötet. Johan Tropp föreslog Elmia för nästa år. Även förslag på att man kunde
hitta en ort där både vi och Norska Hamiltonringen kunde ha årsmöten i anslutning till varandra.
Beslut: Årsmötet för 2014 läggs enligt Erlings förslag. Erling jobbar vidare med detta och då också att få
många deltagare.
§69
Gratis publicering av jaktchampions på hemsidan
Beslut: Mötet beslutar att publicering av championbilder på hemsidan skall vara gratis from. 2014
§70
Rapport möte med Öistein
Johan redogjorde för sitt möte med Öistein i samband med raskampen. Anteckningar från mötet distribueras som
bilaga till detta protokoll.
Bland punkterna:
Hur ökar vi statusen på provet? Kanske kora Rasmästare mer officiellt?
Dyrt prisbord- Eftersom vår förening ger ett stort bidrag till startande är det svårt att ha dyrbara priser.
Regler för raskamp- Bedömningsregler efter varje lands jaktprovsregler. Detta för att provet ska kunna
genomföras som ett vanligt jaktprov och registreras av SKK.
Deltagare: Det bör vara samma regler som gäller vid uttagningar. Kanske bästa vid SM+ bästa i unghundskamp +
Raskamp-Rasmästerskap med fasta platser. Exv enligt Mårten S förslag för att få bra prisvinnarandel.
Bättre samarbete mellan avelsråden.
Beslut: Johan jobbar vidare med frågorna och om möjligt jobbar fram ett förslag som kan tas vid
årsmötet.
§71
Övriga frågor
Fullmäktigedelegater till Stövarfullmäktige skall besltas vid nästa styrelsemöte. Lars lägger in detta i
dagordningen.
Boken om raskampen görs fortsättningsvis digitalt, med länk från Norska och Svenska Hamiltonföreningarnas
hemsidor
.
Unghundsgranskning § 56 föregående protokoll: Ari presenterade Peter Rönnqvist och Clara presenterade Lars
Olsson som kandidater till att jobba med unghundsgranskning.
Beslut: Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte. Lars kontaktar SFF enl. § 56 . Övriga
ger förslag på kandidater till att sköta unghundsgranskning.

§72
Arbetsuppgifter till nästa styrelsemöte.
Beslut: Styrelsen beslutar att det skall stå i slutet på protokollet vilka arbetsuppgifter som resp
styrelsemedlem har att göra till nästa styrelsemöte.
§56 Unghundsgranskning, Lars
§66 Valpförmedling , Roland, Kallelse avelsråden, Johan
§67 Avelshundar, Erling
§68 Årsmötet, Erling
§69 Championbilder på hemsidan, Clara
§70 Raskamp, Johan
§71 Administratörer unghundsgranskning, Alla
§71 Stövarfullmäktige, Lars

Förutom detta, det som åligger enligt verksamhetskalendern.
§73
Mötet avslutades

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Erling Buch

Ari Forsmark

Roland Halvarsson

Bilaga till protokollet: Anteckningar från Johans träff med Öistein.

