Svenska Hamiltonstövareföreningen
Protokoll 2020-12-10 via telefon

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

§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 Niklas.
§3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
§4

Föregående mötesprotokoll

Vi går igenom föregående protokoll och lägger det till handlingarna.
§5

Information från ordförande

Ny styrelse utsedd i Svenska Stövarklubben i övrig redovisas det under §7-19
§6

AU-Beslut

Inga beslut är tagna.
§7

Kassarapport från kassören

Ekonomin är väldigt god. Medlemsavgifter kommer in löpande, i övrigt inget att rapportera.
§8

Inkommande rapporter/ärenden

Hamiltonplaketten- ansökan går ut 31 december, styrelsen beslutar att nominera en kennel. Karin får
i uppdrag att skriva nomineringen och presentera för styrelsen före den 17 december.
§9

Beslut angående donation

Föreningen har fått en donation som ska förvaltas väl och satsas på ungdom.
Styrelsen beslutar att ge Örjan S i uppdrag att fondera pengarna på lämpligt sätt och
att ge Göran i uppdrag att forma ett förslag på statut till nästa styrelsemöte.
§10

Unghundskampen 2020

Årets unghundskamp hade endast 4 deltagare i hela landet. Covid och dåligt före tros vara
några av orsakerna.

§11

Rasmästerskap 2020

I årets rasmästerskap startade 15 hundar.
§12

Hamiltonräven 2021

Styrelsen beslutar att ge Tobias i uppdrag att skiva Information om kommande tävling och att det
läggs ut på hemsidan och Facebook.
§13

Organisation Hamiltonföreningen

Samtliga i styrelsen uppmanas av ordföranden att se över vad man är ansvarig för.
§14

Rapport från redaktionskommittén

Tidskriften som går ut i december är så gott som redigerad och klar.
Vi diskuterar en resultatbok i ställe för ett nummer av tidskriften nästa år. Göran skickar ut förslag till
styrelsen hur den skulle se ut. Frågan bordlägges till nästa möte.
§15

Rapport från Avelskommittén

Karin redogör för kommitténs arbete- 155 registrerade valpar hittills i år. En hanhund har plockats
bort från hanhundslistan pg a att ägaren ej följer avelsrekommendationerna. Avelsråden har ibland
problem med att få tikägare att förstå att vissa hanar är fulltecknade. Utbudet av hannar är väldigt
tunt. Avelsrådet i Svstkl har möte 15 dec där Karin representerar föreningen.
§16

Förfrågan från USA ang hundar och spermatagning

Karin redogör för den förfrågan från USA ang. spermatagning för att tillföra avelsbasen i USA nya
gener. Styrelsen beslutar att tacka nej till denna förfrågan då det inte tillför rasen något.
§17

Rapport från Medlemskommittén

Göran informerar om att vi hade den 1 december 1047 medlemmar. SKK har skickat en förfrågan
om vi är intresserade av medlemsstatistik, Göran har anmält föreningens intresse då den är
kostnadsfri.
§18

Rapport från klubb shopen

Emrik redogör att det är låg efterfrågan i shopen för tillfället.
§19

Rapport från rävkommittén

Tobias informerar om att en person har anmält sitt intresse att vara med i kommittén och vill
komplettera med någon flera från norr.
§20

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§21

Nästa Möte

Nästa möte planeras till torsdag 18 februari kl. 19.00.
§22

Mötets Avslutande

Ordföranden tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Nicklas Jonsson

