Svenska Hamiltonstövareföreningen
Styrelsemöte 2021-04-15 digitalt möte
Närvarande: Göran Johansson ordförande, Marita Lithander sekreterare, Karin Åström,
Emrik Öhlund, Bengt Ljungberg, Örjan Strömberg, Nicklas Jonsson och
Tobias Karlsson (adjungerad)
Ej närvarande: Emil Åberg, Johanna Flinta och Gert Flinta
§1 Mötets öppnande
Göran hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Tobias väljs till att justera dagens protokoll.
§3 Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.
§4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§5 Information från ordförande
Inget mer än det som redovisas under kommande punkter.
§6 Inkommande rapporter/ärenden
a) Inbjudan till SKKs Centrala avelskonferens
b) Påminnelse om att skicka in avelsrapport till Svstkl
§7 AU-Beslut
Inga beslut tagna
§8 Kassarapport från kassören
Örjan informerar om att ekonomin är mycket god. Revision för 2020 är klar och Örjan tar
fram ett budgetförslag för 2021.
§9 Statuter för gåvan
Göran redovisar två förslag och styrelsen beslutar att välja alternativ två (se bilaga)
§10 Redovisning av utvärdering av vår ras
Utvärderingen är inte klar, frågan bordlägges till nästa möte.
§11 Släktskapsindex
Släktskapsindex skall uppdateras löpande på hemsidan.
§12 Infrysning av sperma
Tobias informerar om att inget nytt har hänt i ärendet.

§13 Årsmötet 2021
Marita informerar om att årsmötet kommer att hållas digitalt via SKKs tjänst.
§14 Handlingar årsmötet
Göran har sammanställt verksamhetsberättelsen, styrelsen beslutar att godkänna
verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 2021.
Priser och diplom för 2019-2020 skickas ut till pristagarna.
§15 Rapport från Redaktionskommittén
Bengt informerar att hemsidan uppdateras löpande med det material som kommer in.
Tidskriften beräknas gå i tryck runt den 20:e april.
§16 Rapport från Avelskommittén
Karin informerar om att de fortfarande är många förfrågningar om parningar.
Hon kommer även att delta i SKKs avelskonferens kommande helg.
§17 Rapport från Medlemskommittén
Medlemsantalet uppgår till 974 medlemmar.
§18 Rapport från klubbshopen
Emrik informerar att han inte fått tröjorna han beställt pg a leveransproblem.
§19 Rapport från Rävkommittén
Tobias har inget nytt att rapportera.
§20 Övriga frågor
a) Bengt föreslår att släktskaps listorna borde ut på hemsidan, mötet beslutar att godta
förslaget.
b) Tobias föreslår att materialet från kennelklubben Avelsplanering med genetisk variation
läggs ut på hemsidan, mötet beslutar att godta förslaget.
§21 Nästa Möte
Nästa möte bestäms till den 20 maj kl 19.00 även då digitalt.
§22 Mötets Avslutande
Göran tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Marita Lithander
Justerat

Göran Johansson

Tobias Knutsson

