Svenska Hamiltonstövareföreningen
Protokoll 20201015 via telefon

Närvarande: Göran Johansson, Marita Lithander, Emrik Öhlund, Bengt Ljungberg, Karin Åström,
Gert Flinta och Tobias Karlsson (adjungerad)
Ej närvarande: Johanna Flinta, Örjan Strömberg och Niklas Jonsson

§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 Bengt.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§4

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

§5

Information från ordförande
Inget annat än det som redovisas under övriga §.

§6

AU-Beslut
Inga beslut är tagna.

§7

Kassarapport från kassören
Medlemsavgifter kommer in löpande, i övrigt inget att rapportera.

§8

Inkommande rapporter/ärenden
Styrelsen har fått tagit del av de mail som inkommit. De gäller alla olika vinklingar av
stövarfullmäktige och det som hänt före.

§9

Stövarfullmäktige 2020
Mötet beslutar att Bengt Ljungberg utses att representera föreningen på
stövarfullmäktige den 10 nov.

§10

Unghundskampen 2020
Gert är ansvarig, tillsammans med Niklas Jonsson och Tobias Karlsson som adjungerad.
Information måste omgående ut på hemsidan och facebooksidan då kampen hålls
under v44. Vidare läggs startlistan på de anmälda ut. Möte med de ansvariga bestäms
till sön 18 okt.

§11

Rasmästerskap 2020
Mästerskapet äger rum under vecka 47 och samma förfarande görs som under §10.

§12

Raskampen mot Norge 2020
Kampen är inställd och Hamiltonringen meddelar att de står som arrangörer 2021
istället.

§13

Årsmötet 2021
Datum och plats har vi beslutat om tidigare. Programmet som vi hade till årets möte
förs över till 2021.

§14

Rapport från redaktionskommittén
Bengt informerar om att just nu är underlaget rätt tunt till nästa nr med presstopp den
30 november.
Vi diskuterar Görans förslag om att göra en årsbok för Hamiltonstövare. Kostnaden för
1000 ex skulle vara runt 26 tkr + porto. Boken skulle då ersätta ett nummer/år av
tidskriften. Det kommer att kräva en hel del arbete med att få fram information. Idén är
bra men frågan bordlägges till nästa möte.

§15

Rapport från Avelskommittén
Antalet valpregistreringar är låg i år endast 144 st registrerade hittills.
Kommittén hade möte under v 41, där diskuterades att Statens Jordbruksverk har ett
program för att bevara svenska lantbruksraser. Bland dessa raser finns
Hamiltonstövaren med. I programmet står Jordbruksverket för kostnaden för
infrysning och lagring hos SLU och äger sperman.
Friska hanar med udda linjer letas upp, jaktprovsmeriter är inte prioriterat utan det är
bredden på rasen som är det viktiga.
Hjälp och stöd kommer att behövas både av SKK och SvStkl.
Syftet med projektet är att inte behöva göra inkorsningar av andra stövarraser i
framtiden.
Styrelsen beslutar att vi startar upp detta projekt omedelbart då programmet endast
sträcker sig till 2021.

§16

Rapport från Medlemskommittén
Antal medlemmar uppgår totalt till 1044 st.

§17

Rapport från klubb shopen
Emrik informerar om att t-shirt i storlek L och XXL är slut. Vi beslutar att ändra texten på
logotypen enligt Gerts förslag. Web-adressen tas bort och ersätts med ”Den svenska
nationalrasen”.

§18

Rapport från rävkommittén
Tobias informerar att han fortfarande söker efter kontaktpersoner i olika delar av
Sverige.

§19

Övriga frågor
Bengt informerar om att han har problem med sin dator. Mail fungerar av och till, om
han inte svarar så ta kontakt på annat sätt.

§20

Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 10 december kl. 19.00

§21

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

Vid protokollet

Marita Lithander

Justerat:

Göran Johansson

Bengt Ljungberg

