Protokoll lördag 14 augusti 9.00 Järfälla
Närvarande: Maritha, Börje, Tobias och Niklas Johansson
1.

Mötets öppnande
Maritha

2.

Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Niklas Johansson

3.

Godkännande av dagordningen
Tillägg 11b HD frågan.
Tillägg 11c verksamhetsplan genomgång.

4.

Föregående mötesprotokoll
Tobias redogör föregående protokoll.

5.

Information från ordförande
Maritha ska skicka jaktprovs planerna för året till alla i styrelsen.
Maritha berättar att 23/8 kl 18.00 är det ordförande konferens i svstkl Tobias deltar i mötet. Vi
diskuterar ev ändring av inrapporteringsprogram för jaktprov och hur vida detta påverkar hitta
stövare. Vi kom fram till att ta upp att vi tycker hitta stövare är ett viktigt forum/verktyg som vi
vill ha kvar i dess nuvarande form.
6.

AU-Beslut

7.

Rapport från kassören

8.

Inkommande rapporter/ärenden

Ny deadline för tidningen 23/8.

9. Sperma samling 2021
Vi bestämmer att vi utöver reseersättning till de 5 tilltänkta hanhunds ägarna ska äska en ”språngavgift”

till hundägarna från svstkl. Föreslagen summa 5000kr/hund.
Vi bestämmer att vi vill ha ett avtal där klubben har fri tillgång till sperman i framtiden.
De fem kandidaterna(hundarna) som ska samlas ska representera rasen så brett som möjligt och om
möjligt vara meriterade. Det praktiska och juridiska ska vara färdigt i okt. Eftersom föreningen
kommer att behöva ligga ute med pengarna för samlingen och fakturera SJV i efterhand så ska vi
fråga svstkl om ev ekonomiskt stöd under tiden om det behövs. Vi bestämmer att Tobias kontaktar
SJV och svstkl för att få klarhet i frågorna. Tobias kontaktar även Gotlandsstövar föreningen för
hjälp och rådgivning.

10. Hamiltonräven
Hamilton räven förläggs från 1okt-28febr Tobias ordnar regler för start och anmälan.
För unghundskampen och raskampen ordnar Niklas Jonsson regler för start och anmälan.

11 Övriga frågor
11b HD frågan.
Efter diskussion Tobias undersöker med svstkl hur vi går vidare till Nivå1 och får detta inskrivet i
rasdokumentet. Avelskommiten får i uppdrag att fortsätta uppmana hundägare att röntga aveldjur.
Tobias tror att Nivå1 kommer att få fram fler hanar till våran hanhundslista vilket är viktigt.
11C Genomgång verksamhetsplan
Hamiltonstövarföreningens verksamhetsplan för 2021.
Verksamheten för Svenska Hamiltonstövareföreningen för verksamhetsåret 2021 skall för avelns
befrämjande, stimulera ägare av Hamiltonstövare till att deltaga på jaktprov och utställningar.
Informera om rasen och dess användningsområden. Att för avelns befrämjande utröna
Hamiltonstövarens egenskaper som har- och räv-drivare. Att samarbeta med övriga länder om
intresset för Hamiltonstövaren. Arbeta för att uppfödare nya som gamla av Hamiltonstövare till att
fortsätta att föda upp valpar med hög kvalité.
• Att öka antalet valpregistreringar jämfört med föregående år.
Vi ser antalet registreringar ökar i förhållande till föregående år och kommer att hamna över 200valpar.
Vi vill ju gärna att valpantalet är ännu högre men att det ändå speglar marknadens efterfrågan.

• Att utveckla samarbetet med Norska Hamiltonringen.
Vi vill att avelskommiten/avelsråden tar kontakt med Norska Hamiltonringen. Vi vill även ha ett
informations utbyte i det pågående avelsarbetet med Hamiltonringen och. Vi vill även att raskampen
mot Norge kommer igång igen detta kan Niklas Nord kolla med norrmännen.

• Att synliggöra och sprida positiv information om Hamiltonstövaren.
Vi måste bli bättre på att lägga ut info på FB om när en hund startat på prov och annat roligt som vi kan
få skickat till oss gärna med bilder. Glenn fixar med annons i tidningen där vi ber att få material
skickat till honom angående jaktprov.
• Att utveckla och sprida information om HD index.
Vi har fått i uppdrag av årsmötet att verka för att gå till nivå 1 i HD programmet.

• Att göra en utvärdering av rasen population.
Där har vi släktskapslistan som är ett bra verktyg för att se rasens diversitet. Vi vill också att avelsråden
håller koll på ovanliga linjer/individer som riskerar försvinna. Vi vill att avelsråden dokumenterar
och analyserar sitt arbete fortlöpande och lämnar löpande rapporter till styrelsen. Avelsråden ska
löpande sammanställa ev def rapporter och andra proplem ska rapporteras till styrelsen. Maritha
kollar med föregående styrelsen om vad som hände med den pågående utvärderingen av rasen.
• Att utveckla en gångbar unghundsgranskning.
Vi diskuterade och hänvisar till våran unghundskamp som en stimulans att ta fram nya hundar i unga år.
• Att utveckla jakten på räv med Hamiltonstövare.
Vi behöver utveckla rävjakten på våra hamilton inte minst då många yngre jägare intresserar sig för
jaktformen. Hamiltonräven förlängs för att få fler startande och förslag finns att ta fram ett bra pris
till tävlingen. Vi försöker belysa startande på FB och hemsida och även andra positiva saker.
• Att engagera unga människor till stövarjakt med Hamiltonstövare.
Vi försöker att sprida info om våran friska formbara ras i våra medier.

• Att göra vår nya tidskrift ännu bättre.
Vi ska fortsättningsvis belysa positiva och olika sorters hundar tex kommer vi följa tre olika unghundar
under säsongen en har, räv och kombihund. Vi kommer annonsera våra kamper. Vi vill att kennlarna
skall göras mer synliga genom att kunna få ha annonser i tidningen en gång 300kr eller alltid för
1000kr.
• Att genom medlemsvärvningar komma över 1100 fullbetalande medlemmar.
Börje meddelar att vi nästan är 1000 medlemmar och att jobbar på för att skicka ut till de nya
hundägarna och u-märkta medlemmarna. Vi ser ett stort behov även här att synas mer i våra medier
för att få folk att vilja vara med i vår förening.
• Arbeta med vår hemsida så den alltid är aktuell och har den position den har i dagsläget.
Synpunkter på att valpannonser och planerade parningar tas bort efter 10 veckor för inte någon skall
avskräckas från att para sin tik.
• Stötta tikägare att ta fram valpkullar.
Vi diskuterar att hålla uppfödarträffar under året för att prata strategier och få in synpunkter kring
avelsarbetet. Vi bestämmer även att ta fram ett förslag till reseersättning till tikägare som kan tänka
sig att göra intressanta parningar där hanen finns långt borta.

• Att fortsätta utveckla Unghundskampen.
Unghundskampen kommer gå av stapeln V42-43. Den skalla annonseras i tidningen och i våra medier.
Niklas Jonsson ordnar annonser.

• Att fortsätta utveckla Rasmästerskap för hela Sverige.
Raskampen kommer gå av stapeln v44-45. Den skall annonseras i tidningen och i våra medier. Niklas
Jonsson ordnar annonser.
• Att fortsätta utveckla Hamiltonräven.
För att få fler startande i Hamilton räven förläggs provet från 1-okt till 28februari där man anmäler
varje prov för sig i förväg. Tobias gör annons till tidningen.

12. Nästa Möte
21/9

13.Mötets Avslutande
Maritha avslutar mötet.

Vid protokollet

Tobias Knutsson
Justerat

Marita Litander

Niklas Johansson

Dagordning arbetsmöte efter avslutat styrelsemöte.
1. Genomgång av verksamhetsplan 2021.
Se protokollet
2. Kl 11,00 Information från Kjell Andersson SJV(fd skk, slu, dreverklubben) om
släktskapslistor, inavelsgrad, ett sjunkande valpantal.
Mötet med Kjell Andersson via teams. Kjell förklarade hur släktskaps programmet fungerar
och att det går att koppla till framtida inavels % på så vis att en hund med lågt index har
mycket lättare att få en låg inavels %. Kjell svarar på frågor och tycker att det är bra att vi
tar tag i problematiken med sjunkande valpantal och därmed snävare avel nu i ett tidigt
stadium. Han säger att en parning mellan två hundar helst inte ska vara över 100 i släktskap.
Han erbjuder sig att hjälpa till om det behövs i det fortsatta arbetet. Hundar som ligger lågt i
släktskap skall inte överanvändas bara för att de ligger lågt i släktskap säger Kjell.

3. Fortsatt genomgång verksamhetsplan.
4. Tidningen vem gör vad?
Vi kommer följa tre olika unghundar under säsongen en har, räv och kombihund. Vi kommer
annonsera våra kamper. Börje och Tobias ordnar artiklarna.
Unghundskampen kommer gå av stapeln V42-43. Den skalla annonseras i tidningen och i
våra medier. Niklas Jonsson ordnar annonser.
Raskampen kommer gå av stapeln v44-45. Den skall annonseras i tidningen och i våra medier. Niklas
Jonsson ordnar annonser. Niklas Jonsson tar emot anmälningarna.
Maritha sammanställer utställnings material till tidningen.
Tobias frågar Conny Lundström om han kan skriva om regelförändringen.
Börje kollar om ”Kåse kungen” och hans nyköpta valp.
Tobias frågar Sven Berntsson om ev artikel.

5. Sponsring.
Vi vill att kennlarna skall göras mer synliga genom att kunna få ha annonser i tidningen en
gång 300kr eller alltid för 1000kr.
Niklas Johansson gör annons om medlemmar som kanske vill sponsra i tidningen.

6. Genomgång av ansvariga för föreningen i lokalklubbar.

Maritha mailar alla lokal ansvariga och kollar om de fortfarande står till förfogande de kan
ju hjälpa till att samla material till tidningen och föra vidare hamiltonfrågor från klubbarna
till Hamiltonföreningen.
7. Diskussion/vision om Hamilton långt in i framtiden.
Vi vill ha en fortsatt frisk ras där inget av det nu levande avelsmaterialet försvinner och som
utvecklas jaktligt.
8. Diskussion upplägg av nutida avelsplan.
Till avelskommiten: Att avelsråden väljer hanar ej beroende på avstånd. Vi ska söka pengar
från svstkl till resebidrag där bra parningar görs där avståndet är långt.
Hundar som ligger högt i släktskap skall vid parning sänka sin avkomma så nära hundra som
möjligt.
Hundar som ligger lågt i släktskap skall inte överanvändas bara för att de ligger lågt i
släktskap.
Unga hanhundar som används första gången bör ej användas flera ggr samma år innan
valparna granskats.
Inte överanvända några hanar.
Avelsråden ska alltid lämna tre alternativ vid rek.
Vi vill att avelsråden dokumenterar (i exelformat) och analyserar sitt arbete fortlöpande och lämnar
löpande rapporter till styrelsen.
Vi vill att avelsråden kontaktar de tikägare de rekat och följer upp parningen.
Att fortsätta uppmana hundägare att HD röntga aveldjur.
Någon i avelskommiten uppdaterar hanhundslistan löpande.

