Protokoll styrelsemöte 20180124
Närvarande: Göran Johansson,, Emrik Öhlund, Gert Flinta, Johanna Flinta,
Marita Lithander, Karin Åström, Lena Wickberg och Krister Olson, Örjan Strömberg
Ej närvarande: Emil Åberg
§62

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

§63

Val av justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Gert.

§64

Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

§65

Föregående protokoll
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

§66

Information från ordförande
Vårt disciplinärende är ej behandlat av SKK ännu.
I övrigt kommer mer information under passande punkt.

§67

Inkomna rapporter
Svenska stövarklubben vill ha in föregående års bokslut, Örjan har skickat in vårt till Uno
Olsson. Detta p g a att de vill se över fördelningen av de ekonomiska bidrag som går till
klubbarna, många motioner har kommit in till stövarfullmäktige ang detta.
Det har kommit en kallelse från SvStkl ang ett nytt avelsråd. Det nya rådet ska bestå av en
person från varje rasklubb. Mötet beslutar att avelskommittén får i uppdrag att utse vår
representant.

§68

Finansiell rapporter
Örjan redovisar föreningens ekonomi.

§69

Registreringar valpar 2017
Under 2017 registrerades 262 valpar vilket är en ökning med 12% sedan föregående år..

§70

Utvärdering unghundskampen
2017 års unghundskamp hade 69 anmälda varav 61 kom till start, det var lyckat att lägga det
under en hel vecka och ej för sent på säsongen för de norra delarna.

§71

Priser till unghundskampen och årsmötet
I år lottar vi ut bl a en skinnryggsäck, övriga priser får Emil och Hanna Fridell i uppdrag att titta
över..

§72

Rapport från raskampen mot Norge 2017
Sverige vann med 1 poäng, det var bra provmarker, bra förläggning bra omhändertagna av J/H
Stövarklubb i Kolåsen.. En trevlig tillställning helt enkelt.

§73

Rapport från mötet med Hamiltonringen i samband med raskampen i Kolåsen.
Representanter från föreningen ( bl a Karin Åström, Per Nord, Göran Johansson, hade ett möte
med representanter från Hamiltonringen). Defekter diskuterades - och att vi jobbar på det.
Båda klubbarna vill att samarbetet ska bli ännu bättre.

§74

Rapport från Stockholmsmässan 2017
Hamiltonstövaren fanns representerade bland de svenska stövarraser som var inbjudna.. Många
besökare kom förbi och tittade på dem och tyckte att det är mycket vacker ras.

§75

Unghundskampen 2018
Mötet beslutar att lägga det under en hel vecka även i år. Datum bestäms senare när
jaktprovsplanen för hösten 2018 är klar. Mötet beslutar att lägga till möjligheten att anmäla till
unghundsklass.

§76

Årsmötet 2018
Handlingar – klart till nästa möte (Örjan, Marita & Göran)
Kallelse- kommer i Stövaren nu i januari, Lena lägger ut på hemsidan och sedan i vår tidskrift
Plats: Sollefteå den 5 maj
Utställning- anordnas samma dag av Västernorrlands stkl
Boende- Nipan Hotell i samma område som utställningen. En camping finns också i området.
Krister får i uppdrag att se om styrelsen kan hyra och bo i några stugor som ett mera
ekonomiskt alternativ.
Mat - Krister tar emot anmälan för middagen, vi börjar mötesdagen med lunch.. Middagen har
vi tillsammans med Schillerföreningen då dom också kommer att ha sitt årsmöte på samma dag
och plats.
Lotteri- Emrik ansvarar för lotteriet

§77

Vandringspriser
Marita ansvarar för detta. Styrelsen tar förslagsvis fram vinnarna i varje klass, om det är ok
enligt stadgar och vandringsprisregler. Ingen anmälan behövs eftersom vi då tar fram resultaten
från årets jaktsäsong.

§78

Mässor 2018
Tullgarn 25-27 maj (bemanning) här finns tält osv redan uppsatta. Karin har ordnat boende för
åtta personer, just nu finns det plats för några till i stugan.
Kall 27-29 juli Krister, Marita, Göran kommer, vi arbetar vidare med att hitta flera som kan
ställa upp.

§79

Hur får vi fler Hamilton att starta på prov.
Förslag från Göran är att vi anordnar ett Rasmästerskap 2018, det skulle då vara ett i form av
ett öppenklassprov. Mötet beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.

§80

Rapport från redaktionskommittén
Tidskriften- Manusstopp 15 mars, Gert har de distriktsansvariga klara, Lena kallar dessa till
nästa möte i redaktionskommittén. Hemsidan- inget nytt
Stövaren- är vi med i som vanligt

§81

Rapport från Avelskommittén
Karin informerar- De har haft ett möte med Svstkl avelsråd där de bland annat pratat om HD.
Det har uppmärksammats en ökning av C-höfter medans A- och B-höfter minskar bland
stövarraserna. Oklart vad det beror på, om det kan vara nutidens digitala röntgen som gör det
eller om det är annat. En opartisk utvärdering ska göras.
Hitta stövare- unghundsgranskning finns ej med just nu.
I april hålls en avelskonferens sedan börjar det komma in lite förfrågningar om planerade
parningar.
Hamilton HD-index- finns nu under kennelklubbens avelsdata

§82

Rapport från Medlemskommittén.
Kostnader för medlemsservicen hos SKK blev 2017- 30 000kr
Antal medlemmar 1097st, ( 889 fullbetalande,16 familj, 176 valpköpare, 3 utland, 1
hedersmedlem, 12 ungdom)
Medlemslistor. Funkar alldeles utmärkt
U-märkta medlemmar- här finns inte många vi har haft 3 sedan vi började med tjänsten.
Övrigt- ägare saknas på ca-40-45%valpar, vi provar att skicka med information till uppfödarna
för att få hjälp med att valpköpare registrerar in sitt namn till Skk.

§83

Rapport från klubb shopen.
Emrik- Nya kepsar kommer mot vårkanten. Annars finns det artiklar på lager.
Nya artiklar- tunnare mössa i rosa och orange på gång

§84

Rapport från räv-rovdjurskommittén
Göran har fått en kort rapport ang varg. Vi kommer inte att publicera något angående varg och
vargjakt på vår hem eller facebooksida.

§85

Rapport från ansvarig för kontaktpersoner.
Gert- Distriktansvariga är nu utsedda

§86

Övriga frågor.
Nytt format medlemsbladet- Göran har begärt in offert för medlemsbladet i A4 format. Detta
ska inte kosta oss mera utan betalas med sponsorer och annonsörer i i tidskriften och på
hemsidan. Styrelsen får i uppdrag att titta runt efter lämpliga sponsorer. Frågan bordlägges till
nästa möte.

§87

Nästa Möte
Torsdag den 15 mars kl 19.00

§88

Mötets Avslutande
Göran tackar för i kväll och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Gert Flinta

