Protokoll
Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2015-01-20
19.00 via Skype
Mötet sammankallas av: Marita Lithander
Deltagare: Erling Buch, Örjan Strömberg, Marita Lithander, Clara Nutti, Emrik Öhlund,
Johan Tropp, Roland Halvarsson, adjungerad till § 46 Mårten Strömberg,
avelskommittén
Ej närvarande: Mats Gustavsson, adjungerad till §48 Christer Eriksson PR-ansvarig

§40

Mötets öppnande- Erling hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§41

Val av mötessekreterare- Marita väljs

§42

Val av justerare- Emrik Öhlund väljs

§43

Föregående protokoll- vi går igenom föregående. §36 Medlemsvärvning- ett

konkret förslag om hur det ska se ut ska arbetas fram. Clara kontaktar Christer Eriksson
PR-ansvarig som får till uppdrag att arbeta fram förslaget.
§44

Medlems- och kassarapport- redovisning av detta

§45

Redovisning av AU-möte- Vi har fått brev till styrelse som vi skall lämna ett
gemensamt svar på. Erling redovisar det förslag AU kommit fram till, förslaget
godkänns av styrelsen. Marita skickar vårt svar.
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§46

Avelskommittén/avelsrådet- Mårten Strömberg lämnar en bra redovisning om
kommitténs arbete.

§47

Uppföljning av §10 b och §12-bordlägges till nästa möte.

§48

Utvärdering av SKK-mässan i Stockholm- Roland som var där tillsammans med
Christer Eriksson berättar om att vi och de andra raskubbarna fick dela monter
med SSK där de fyra svenska stövarraserna visades upp. Det var en mycket
begränsad yta där de inte fanns plats för vår förening att varken skylta eller att
sälja några reklamartiklar. Vi hade med 3 hamiltonstövare på rasparaden och
utställningen. Marknadsföringen av rasen sköttes på bästa sätt av Christer säger
Roland.
Vi fick även en ekonomisk redovisning av utgifterna på mässan av Örjan.
Clara hade i somras kontakt med SKK och då fick hon uppfattningen om att vi
skulle få en egen monter på mässan.
Vi beslutar att vi i framtiden måste få en konkret redogörelse av
mässarrangörerna vad som gäller när vi bokat in oss.

§ 49

Ungdomsläger- Clara redogör för ungdomslägret i Köttsjön. 7 deltagare och
ansvarig för lägret var ungdomsansvarig Pär Hägglund. Artikel från lägret
kommer i ”Stövaren”.

§50

Jaktmässor 2015- Vi beslutar att delta i följande mässor, ansvariga inom
parentes.


Sunne (Roland)



Fäviken (Leif Aronsson)



Elmia (Erling)
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Höga Kusten Game Fair (Örjan)



Lycksele ( Clara)

Öppna förslag som inte togs något beslut om idag är Dalarna Jakt o Fiskemässa
och Sweden Game Fair.
§51

Unghundskampen- information från Mårten om att vi i år den 17-18 januari
hade 56 startande hundar, det var minst 15 hundägare som aldrig startat i ett
jaktprov förr. Tanken är att provet skall kunna genomföras i november och
januari på hare och i mars för räv. Erling ska kontakta de som gått ett 1:a pris och
gratulera och berätta om hur viktigt det är att nu HD-röntga sin hund.

§52

Vår sida i ”Stövaren”- Vi kommer att ha med repotaget från raskampen och en
uppmaning om att tävla om våra vandringspriser.

§53

Årsmötet- Erling har förslag att mötet förläggs på Elmiamässan i Jönköping den
15 maj. Clara kommer med ett 2:a förslag om att årsmötet denna gång hålls i
Östersund den 23 maj. Vi voterar om förslagen där Östersund vinner med 4
röster mot 2. Två personer lade ner sina röster.

§54

Övriga frågor- Clara får inte in några förslag till enkätfrågan som måste bytas ut
ibland. Samma fråga kan inte ligga kvar hur länge som helst. Marita har kommit
några förslag som bearbetas.
Manusstopp för tidsskriften är den 25 mars.
Örjan berättar att han skall ner och döma Europapokalen och kan komma med
ett reportage därifrån.
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§55

Nästa möte- den 17 mars kl. 19.00

§56

Mötet avslutas- Erling tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat
Emrik Öhlund

Erling Buch
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