Protokoll
Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2014-08-19
19.00 via Skype
Deltagare: Erling Buch, Örjan Strömberg, Marita Lithander, Roland Halvarsson, Clara Nutti, Emrik
Öhlund, Todd Martinsson och Johan Tropp
Ej närvarande: Mats Gustavsson
§ 17

Mötets öppnande

Erling hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 18

Val av mötessekreterare

Till sekreterare väljs Marita Lithander
§ 19

Val av justerare

Till justerare väljs Emrik Öhlund.
§ 20

Föregående protokoll

Vi går igenom föregående protokollJohan Tropp har tidigare varit i kontakt med Fredrik Nordin om hur databasen för
unghundsgranskningen fungerar. Idag fick vi mer information- En hund tar några minuter att lägga in
i systemet som är uppbyggt i Access. Hundlista måste köpas in av SKK, programmet ägs av Svensk
brukshundsservice. Programvaran kostar ca 2000 kr + accesslicens.
§ 21

Medlems- och kassarapport-

Kassarapporten läses upp, medlemsantalet är totalt 973 st.
§ 22

Ungdomsmästerskap

Går av stapeln 2014-12-07
§ 23

Redaktionskommitté

Styrelsen röstar JA till förslaget från Clara Nutti.
§ 24

Övriga kommittéer

Styrelsen röstar JA till förslaget om avels-, tävlings-och pris- samt medlemskommitte från Clara Nutti.

§ 25

Arbetsbeskrivning distriktens kontaktpersoner

Vi går igenom förslag från Clara, förslaget bordläggs.
§ 26

Stockholmsmässan i december

Inbjudan till SKK 125 års jubileum 13-14 december att visa upp den svenska nationalrasen. Vi
kommer att delta.
§ 27

Ungdomsläger (statusrapport)-

Clara rapporterar: samarbete med Jägarnas riksförbund och SCA på gång. Hundförare tillfrågade.
planerat till 27-29 oktober mån-ons (före sm)
§ 28

Ungdomsansvarig (statusrapport)- sökning efter ansvarig pågår

§ 29

Övriga frågor

Jaktmässan i Sunne-Erling berättar att vi fanns representerade.
Vi har även funnits representerade på fler jaktmässor under sommaren.
Erling-Datum för årsmöte bestäms i januari (troligen hålls det i samband med Elmia-mässan)
Emrik- Rollups börjar bli slitna, nya ska beställas. Roland kollar upp.
Nya reklamprylar undersökt- bla väst och mössa
Avel- Direktiv som finns på Svenska Stövarklubben om HD- status skall följas.
Nästa möte 18 november
Manus till tidskrift klart 25 augusti.
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