Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2015-10-12
19.00 via Skype
Närvarande: Göran Johansson, Clara Nutti, Emrik Öhlund, Marita Lithander, Lena Wickberg,
Leif Toivonen, Örjan Strömberg kom in i mötet under §52
Ej Närvarande: Martin Enhol och Gert Flinta
§40

Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§41

Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Clara Nutti.

§42

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§43

Föregående mötesprotokoll
Protokollet läses upp och läggs till handlingarna

§44

Information från ordförande. Göran vill lägga till §44B-§44D

§ 44 B Nya jaktprovsregler- Remissvar ska lämnas från föreningen angående de nya
jaktprovsregler, synpunkter lämnas till Göran senast fredag 23 oktober.

§44 C Stockholms hundmässa 12-13 december- Göran kommer att vara där för Svstk och
har ordnat två fina Hamiltons, äg. Lars O Törnkvist och Gunnar Petersson. Örjan föreslås
delta för att representera Hamiltonföreningen.
§44 D Alternativt mötesforum- Göran vill att vi tittar på ett alternativ till Skype, Telias
telefonmötestjänst är ett alternativ. Göran skickar ut pris på vad det skulle kosta.
§45

Ekonomi- Finansiell rapport läses upp.
Bokföring och kontoplan bör förbättras. Göran kontaktar Örjan om vad som kan
göras bättre för att kunna följa upp mot budget. Frågan bordläggs till nästa möte.

§46

Ny medlemsregistrering, bordlagt från förra mötetAlternativ till SKK´s medlemsregistrering är Piteå Föreningsservice eller Postens
eBrev. Vi beslutar att prova Piteå Föreningsservice som kan sköta själva utskicket av
medlemsavgiften och sedan tar vi upp frågan på årsmötet. Clara skickar offerten från
Piteå Föreningsservice till Göran och Marita.

§47

Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)
Clara redogör om kommitténs jobb, Lena har nu ansvar för tidskriften, materiel till
nästa nummer av Stövaren är framtaget. Materielet skickas ut till
redaktionskommittén innan det ska publiceras.

§48

Rapport från Avelskommittén.
Kommittén är igång och har haft möte de ser fram emot parningssäsongen.
Clara har en fråga om unghundslistan- det finns 5 åringar på listan, ska dessa plockas
bort? Kommittén tar upp det på sitt nästa möte.

§49

Rapport från Unghundsgranskningen
Bordlagt från förra mötet.

Kommittén har haft sitt första möte. De har som förslag är de ska jobba efter de nya
jaktprovsreglerna som är avsedda för unghundarna.
§50

Rapport från Medlemskommittén
Vi beslutar att brev om medlemsavgiften skickas ut under första halvan av januari, till
valpköpare skickas det ut senare tillsammans med ett brev.
Idag har vi 959 medlemmar.

§51

Rapport från klubbshopen
Göran kontaktar Anette Örberg ang. mössan vi skulle ta fram. Gamla bildekaler läggs
åt sidan och vi säljer endast de nya som verkar vara av bättre kvalitet. Emrik gör en
inventering av vad som finns i shopen.

§52

Rapport från ansvarig kontaktpersoner
Gert kontaktar Linus Sandqvist för Örebro och Göran kontaktar Tommy Blomqvist för
Sydsvenska.

§53

Plats och datum för nästa Årsmöte
Vi beslutar att Iägga årsmötet i samband med utställningen i Ockelbo. Datum för
årsmötet blir lördag den 23 april, Lena kollar upp lokal, boende och mat till nästa
möte.

§54

Rasmästerskapet mot Norge
Inbjudan är utskickad till Hamiltonringen i Norge och deltagarna från Sverige.
Mästerskapet hålls den 7-8 december i Kosta med förläggning på hotellet i
Emmaboda till ett pris av 1070 kr/pers inkl mat. Göran kollar upp om det finns några
lämpliga priser till de som startar.
Svenska hundar får 3000 kr i bidrag.

§55

Unghundskampen
Kampen går av stapeln den 12-13 december, information är utlagd på hemsidan.
Priser till tävlingen skaffas fram, alla kollar upp om de kan skaffa några priser.

§56

Övriga frågor
Clara har varit på Kvinnokampen i Lycksele, på eget initiativ gav Clara en kniv från
föreningen till bästa Hamilton Lörvpösens Klinga.

§57

Nästa Möte
9 december kl 19.00

§58

Mötets Avslutande
Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Clara Nutti

