Svenska Hamiltonstövareföreningen
Styrelsemöte 2019-02-06 via telefon
Närvarande: Göran Johansson, ordföranden, Marita Lithander, Karin Åström,
Johanna Flinta, Bengt Ljungberg, Krister Olson, Gert Flinta, Emrik Öhlund,
Ej närvarande: Örjan Strömberg och Emil Åberg

§1 Mötets öppnande
Göran hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll väljs Johanna Flinta.
§3 Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen
§4 Föregående mötesprotokoll
Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§5 Inkommande rapporter/ärenden
Inbjudan till Smålandsstövareföreningen 50-års jubileum i Värnamo den 25 maj. Vi utser
Bengt som representant, Marita anmäler.
Inbjudan till Sunne jaktmässa 2-3 aug, mötet beslutar att inte delta.
§6 Information från ordförande
Information löpande under kommande punkter.
§7 Information från kassör
Göran informerar efter uppgifter från Örjan om fjolårets kostnader, föreningen bör se
över sina kostnader under 2019 och hålla oss till kommande budget.
§8 Information från sekreterare
Vi diskuterar om att skaffa en dropbox för föreningen. Där kan vi kan samla alla
dokument, logotyper mm. Marita får i uppdrag hitta en lämplig molntjänst.

§9 Information från arbetsutskott
Inga AU-möten att rapportera
§10 Information från hemsideansvarig
Johanna lägger in det som kommer in i form av annonser mm. Hon kommer att få hjälp
av Anders som fasas in i jobbet.
Fråga från Marita om man det är möjligt att länka direkt till hittastovare eller hunddata
när man klickar på ett regnr. Johanna ska be Anders titta på om detta är möjligt.
§11 Information från medlemskommittén
Förslag från Krister att vi följer upp och skriver något om ungdomarna som har skaffat
sin första hamiltonstövare. Bengt får i uppdrag att spinna vidare på detta tema.
I dagsläget har föreningen 1140 st medlemmar (varav 70 st är kvinnor!)
§12 Information från material, klubbshoppen och priskommitté
Hemsidan är nu uppdaterad med informationen att fraktkostnad tillkommer när man
handlar ur klubbshopen.
Inventeringen visar att vi har ett stort lager och inget behövs köpas in på länge.
Karin och Marita tittar över pokal eller liknande till de som ska tilldelas detta på
årsmötet. Marita mailar förslag till Karin.
§13 Information från sponsorkommittén
Vi har i dagläget 4 st sponsorer i vår tidskrift och på vår hemsida. Göran har varit i
kontakt med Ronny Benjaminsson om han kan hjälpa till att försöka hitta någon fler
sponsor. Detta för att finansiera en större del av kostnaden för vår tidskrift. Porto och
tryckkostnaden har gått upp i pris.
§14 Information från jaktprov och utställningskommittén
Vi saknar fortfarande jaktprovsresultat från några klubbar som fortfarande inte har
rapporterat in resultatet för startande hundar. Göran försöker skynda på detta så vi kan
presentera resultatet för unghundskampen och raskampen.
§15 Information från redaktionskommittén
Kommittén har haft möte där de planerade vad som ska finnas med i nästa nummer av
tidskriften. Utgivning någon gång v 18-19.
§16 Information från avelskommittén.
Karin berättar att det kommer en hel del förfrågningar ang parningar.
Utskick till meriterade tikar som hoppas kunna ge något resultat i form av att man tar en
kull från sin tik.

§17 Information ang SvStk nya avelsnämnd
Karin är representant från vår förening tillsammans med flera rasklubbar och SvStk.
Nämnden har haft möte och har diskuterat och fått information om HD-index, HDröntgen och deras tillförlitlighet. De har även fått information om den pågående
utredning som SKK gör angående HD-fel.
Nämnden har även diskuterat hur man ska göra i framtiden om avelsbasen blir för liten.
Liknande stövarraser finns i ex Serbien, är det ett alternativ att korsa in?

§18 Information från rävhundskommittén
Tore Timgren rapporterar fortlöpande om rävhundarna i tidskriften.
Vi håller oss till policyn att inte publicerar bilder och reportage om jakt på annat vilt än
räv och hare.
§18 Information från unghundsgranskningskommitté
Karin och Johanna kommer till en början att titta i hittastovare.se på hundarna i som
startat i unghundskampen.
§19 Information från distriktansvariga och lokalansvariga
Inget nytt
§20 Nytt Avelsråd
Mötet beslutar att till SvStkl föreslå Johanna Flinta som avelsråd för Hamiltonstövare.
Johanna är nu klar med sin utbildning och har varit med i kommittén och lärt sig några
år.
§21 Unghundskampen/raskampen
Inget nytt
§22 Information från mässansvariga
Marita har fått förfrågan från Jämtland/Härjedalen om hon är kontaktperson för
föreningen.
Elmia har ställt frågan om vi ska vara med, Göran har tackat ja.

§23 Årsmöte 2019
Årsmötet blir den 8 juni i Sifferbo bystuga (Borlänge). Tid 17.00, middag 19.30. I Sifferbo
finns både camping och B&B. Sifferbo ligger några mil från utställningen den 9 juni.
Gert har fått tre prisförslag på mat från Golfrestaurangen i prisklassen 200-250 kr. Vi
beslutar oss för alternativ 1.
Styrelsen meddelar senast 15 mars till Gert och Johanna vilka som kommer att delta.
§24Övriga frågor
Inga
§15 Nästa möte
Onsdag 27 mars kl 19.00

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat

Göran Johansson
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