Svenska Hamiltonstövareföreningen
Styrelsemöte 2020-03-17 (telefonmöte)
Närvarande: Göran Johansson, ordf, Marita Lithander, Karin Åström, Emrik Öhlund, Bengt
Ljungberg, Örjan Strömberg, Nicklas Jonsson och Gert Flinta.
Ej närvarande: Emil Åberg och Johanna Flinta

§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 Emrik.
§3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§5 Information från ordförande
CoronaRapport från Räv-SM ett perfekt genomfört arrangemang, där en hamilton deltog.
§6 AU-beslut
Inga AU-beslut tagna.
§7 Kassarapport från kassören
Örjan rapporterar om att ekonomin är stabil.
§8 Inkommande rapporter/ärenden
De mail som inkommit från Svenska stövarklubben och SKK är vidaresända till styrelsen.
§9 Årsmötet 2020
Karin rapporterar att hon bokat Christer Andersson som årsmötesordföranden.
Boende för styrelsen är bokat, vi startar med lunch kl.12.00 på Kalasmakeriet där vi kommer att hålla
till. Avelsinformation kl. 15.00, årsmötet kl.17.00, middagsbuffé kl.19.00 tillsammans med
Schillerföreningen.
§10 Handlingar till årsmötet
Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan godkänns av styrelsen.
Kallelse och årsmöteshandlingarna läggs ut på hemsidan.
§11 HD-programmet
Styrelsen beslutar enhälligt att föreslå att gå till Nivå 1 i hälsoprogrammet. Frågan kommer att
beslutas på föreningens årsmöte.

§12 Protokoll på hemsidan
Styrelsen beslutar att även fortsättningsvis lägga ut sina styrelseprotokoll på hemsidan.
§13 Mässor 2020
Mötet beslutar att endast delta i Västgård detta år då Tullgarn går samma helg som vårt årsmöte.
§14 Motioner till stövarfullmäktige och föreningens årsmöte
Stövarfullmäktige
Motion 1 Räv-SM- styrelsen yrkar bifall med samma tillägg som Svstkl att det även skall gälla Har-SM.
Motion 2- styrelsen yrkar avslag
Motion 3- (Dalarna 1)- styrelsen yrkar bifall
Motion 4- (Dalarna 2)- styrelsen yrkar avslag
Årsmötet
Motion 1 (HD-röngen)- Styrelsen yrkar bifall
Motion 2 (Avel)- styrelsen yrkar avslag Kommentar: Våra avelsråd arbetar redan idag på detta sätt, i
så stor utsträckning som möjligt.
Motion 3 (täckhund)- Styrelsen yrkar avslag. Kommentar: Våra avelsråd arbetar redan idag på detta
sätt, i så stor utsträckning som möjligt.
§15 Utse tre delegater till Stövarfullmäktige
Mötet utser Göran, Bengt och Marita med Gert som reserv. Anmälan skall vara Svstkl tillhanda senast
1 maj.
§16 Rapport från Redaktionskommittén
Bengt rapporterar att tidskriften är klart och går i tryck i morgon 18 mars.
§17 Rapport från avelskommittén
Karin rapporterar lite statistik från fjolårets parningar.
§18 Rapport från medlemskommittén
Marita rapporterar att mail eller brev kommer att gå ut till U-märkta medlemmar.
§19 Rapport från klubbshopen
Emrik har inventerat lagret och de mesta finns, nya mössor beställs mot hösten.
Emrik skickar ner termos och snusdosa till Karin, så att det finns på plats till årsmötet.
§20 Rapport från rävkommittén
Rapport från Håkan Andersson att rävverksamheten snurrar på och att de hoppas på fler deltagare till
Hamiltonräven nästa år.

§21 Övriga frågor
Bohuslän-Dals stövarklubb föreslår att vi anordnar nästa årsmöte hos dem i samband med deras
utställning i maj 2021. Mötet bifaller förslaget.
§22 Nästa möte
Nästa styrelsemöte torsdag 7 maj kl.19.00
Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat
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