Styrelsemöte Svenska Hamiltonstövareföreningen
2015-12-09
19.00 via Skype
Närvarande: Göran Johansson, Clara Nutti, Emrik Öhlund, Marita Lithander, Lena Wickberg,
Örjan Strömberg
Ej Närvarande: Martin Enhol, Leif Toivonen och Gert Flinta
§59

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

§60

Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Lena Wickberg

§61

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§62

Föregående mötesprotokoll§44B ang. nya jaktprovsreglerna. Clara var den enda som skickat in några
synpunkter.
De är inskickade till regelgruppen, och ungefär samma synpunkter har lämnats av de
andra klubbarna. Regelgruppen kommer att ha möte den 19 december då de går
igenom remissvaren.
§44C Hundmässan Stockholm- återkoppling på nästa möte av Örjan och Göran.
§44D Alternativt mötesforum- annan lösning än skype läggs på is, det blir ganska dyrt
med ex Telias tjänst då vi är så många deltagare.
§48 Rapport från avelskommittén- 5-åringarna är nu bortplockade från
unghundslistan.
§52 Nya kontaktpersoner- Vi väntar på ett slutgiltigt svar från de föreslagna i Örebro
och Sydsvenska.

Sida 1 av 3

§63

Information från ordförande- kommer löpande under passande § i dagordningen.

§64

Finansiell rapport- rapport läses upp

§65

Medlemsregistrering- Göran har varit i kontakt med Piteå föreningssservice och fått
information om hur medlemsfiler mm skall se ut inför utskicken. Clara har skickat
offerten till Göran och Marita.

§66

Mässor och mässmaterial 2016- många nya mässor som är på gång till nästa år, vi
håller oss till de som vi tidigare har beslutat om.
Vi beslutar att köpa in föreslaget mässtält till södra delen av Sverige, priset på det är
ca 4000 kr.
Mössa- det råder delade meningar i styrelsen hur mössan bör se ut. Vissa vill ha en
tjockare medan andra vill ha en tunnare med en modern design. Styrelsen får till
uppdrag att skicka ut priser och förslag till de andra styrelsemedlemmarna på
”sin”mössa. Beslut tas sedan i AU (inget datum bestämt)
Fleecejacka- den ser vi inget behov att beställa
Termos- inget till klubbshopen men som pris till tävlingar.

§67

Rapport från redaktionskommittén (Tidskriften, Stövaren och Hemsidan)
Lena berättar att manus till nästa tidskrift är i det närmsta klart. Det är svårt att få in
material från kontaktpersonerna.
Göran håller på titta på excelfilen med medlemsregistret så att tidningen går till rätt
mottagare den här gången.
Hemsidan fungerar bra och inget nytt om Stövaren.

§68

Rapport från Avelskommittén- ingen färsk rapport. De kommer att ha möte efter julnyårshelgerna.

§69

Rapport från Medlemskommittén- vi har i dagsläget 839 betalande medlemmar.
Göran har beställt en liten folder till nya medlemmar som Krister O kan skicka ut.
Även en mässfolder är beställd.

§70

Rapport från klubbshoppen- Emrik har inventerat shoppen och fler T-shirts ska
beställas. Annars finns det nog av kepsar, pins, bildekaler, tygmärken,
kylskåpsmagneter samt 1 sittunderlag.

§71

Rapport från ansvarig kontaktpersoner- frågan bordläggs eftersom Gert inte är med
ikväll.
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§72

Årsmöte 2016- Möteslokal och inkvartering och förplägnad
Lena har varit i kontakt med Högbo och fått lite priser. Lena kollar vidare med andra
middags- och boendealternativ på campingen.

§73

Rasmästerskapet mot Norge- Göran lämnar rapport om tävlingen. Ingen av
hundarna lyckades driva speciellt bra, svårt att få upp. Svenska laget vann och priser
från föreningen delades ut.

§74

Unghundskampen- Gå av stapeln 12-14 december, idag var ca 30 hundar anmälda.
Clara har pratat med Hylte Lantmän och vi enas om att köpa en Garminpejl som pris.
Hylte Lantmän har även sponsrat föreningen med några saker, bl.a. en
eftersökslampa till ungdomskampen.

§75

Övriga frågor- Örjan frågar lite om de nya jaktprovsreglerna och arbetsgången där.
Göran berättar att ungdomsjakt kommer att anordnas på tre ställen i Sverige.
Jämtland, ansvarig Pär Hägglund, Dalarna, ansvarig Gert Flinta och Filipstad, ansvarig
Martin Enhol. Göran har äskat pengar hos SvStk och vi har fått bidrag med 7500 kr.
I gengäld vill SvStk ha material till ett reportage Stövaren.

§76

Nästa Möte- 1 februari kl. 19.00 via Skype

§77

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

Vid protokollet
Marita Lithander
Justerat
Göran Johansson

Lena Wickberg
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