Svenska Hamiltonstövareföreningen
Protokoll styrelsemöte 2020-08-31
Närvarande: Göran Johansson (ordf), Örjan Strömberg, Marita Lithander, Emrik Öhlund, Karin
Åström, Bengt Ljungberg, Gert Flinta, Niklas Jonsson och Johanna Flinta
Ej närvarande: Emil Åberg

§1 Mötets öppnande
Göran hälsar och välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Karin Åström.
§3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställs.
§4 Stövarfullmäktige 2020
a) Göran som var föreningens delegat med tre mandat på fullmäktigeförhandlingarna lämnar
följande sammanfattning:
Mötet löpte på fram tills att Verksamhetsberättelsen för 2019 kom upp på dagordningen. Där
gick meningarna isär då mer än hälften av delegaterna röstade emot ett godkännande av
verksamhetsberättelsen. Även hamiltonstövareföreningen röstade emot.
Detta p g a att det saknades redovisning av kostnaden för hittastovare.se. Även mer specificerad
kostnadsredovisning i kontoplanen saknades. Dessa synpunkter lades då till i
verksamhetsberättelsen och mötet fortsatte.
Göran blev också påhoppad för att rösta för egen person och inte på hamiltonstövarföreningens
vägnar.
I frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019 röstades det med knapp majoritet att ansvarsfrihet
inte lämnas för verksamhetsåret.
Hamiltonstövarföreningen fick inte delta i röstningen då Göran ansågs som jävig, trots att han var
representant för föreningen.
En interimsstyrelse tillsattes och består av Cenneth Quick ordf, Gottne Lindgren och Leif
Lundholm. Ny valberedning tillsattes också och består av Mikael Pettersson, Michael Barchéus,
Rolf Johansson, Lennart Ragnarsson och en delegat från distr 2 som inte är klar ännu.
Nästa stövarfullmäktige kommer att hållas den 10 november kl.19.00.
b) På grund av ovanstående påhopp på Göran och föreningen beslutar en enig styrelse i
Hamiltonstövareföreningen att den skrivelse som finns framarbetad av Karin och Marita
omgående läggs ut på hemsidan.

§4 Övriga frågor
Östergötlands Stkl föreslås dela vårt abonnemang för telefonmöte.
Styrelsen godtar förslaget och klubben skall debiteras med 250 kr/mån för tjänsten.
§5 Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 15 oktober kl 19.00.
§6 Mötets Avslutande
Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.
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