Protokoll styrelsemöte torsdagen den 23 september kl. 19.30
Närvarande:Marita Lithander, Börje Westerlind, Kjell Ytter, Niclas Johansson, Glenn Ahlstedt,
Tobias Knutsson och valberedningens sammankallande:Gunnar Pettersson
1. Mötets öppnande
Marita öppnar mötet
2. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Niklas Johansson justerar protokollet
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
4. Föregående mötesprotokoll
Tobias redogör för protokollet
5. Information från ordförande
Marita berättar om ordförande konferensen. Vi diskuterar hitta stövare/annat system
mera info kommer senare.
6. AU-Beslut
AU-beslut taget ang. att sponsra kvinnokampen med 1000kr.
7. Kassarapport
Börje redogjorde för kassan efter att ha pratat med Örjan.
7b. Beslut om fullmakt i Svenska Handelsbanken AB
Styrelsen beslutar att utse Örjan Strömberg och Marita Lithander rätt att var för sig
företräda föreningen i samtliga angelägenheter vad gäller föreningens
engagemang vid Handelsbanken och samtliga dess dotterbolag samt underteckna
erforderlig. Marita Lithander utses även till att kunna administrera föreningens
behörigheter på internet.
8. Inkommande rapporter/ärenden.
a) Inbjudan till landskamp Norge
Kampen går 10-11dec i Norge. Börje representerar föreningen de två startande är
Anders Tidblom och Göran Johansson.
b) Förfrågan från Siljansprovet
Vi avslår ansökan från Siljansprovet vi måste ta fram en policy för vad vi ska
sponsra.

c) Remiss ang ändring av typstadgar
Frågan bordläggs till nästa möte. Alla läser igenom materialet som Marita skickat.
d) Beslut ang avelsråd
Styrelsen tycker inte svaret vi fått på vår skrivelse angående ett avelsråd för
räv(Todd Martinsson)är ett svar. Vi bestämmer att Tobias tar fram en ny skrivelse
och skickar till svstkl.
9. Rapport från redaktionskommittén
Tidning nr2 kommer ut i dagarna. Nästa tidning manusstopp 25nov.
10. Rapport från Avelskommittén
Rapport från avelskommitten har gått ut till alla i styrelsen. Tobias ska redigera
rapporten på hemsidan. Avelskommitten har skickat en skrivelse till svstkl angående
bidrag till spermasamlingen. Reg valpar 213st hittills.
11. Rapport från medlemskommittén
Börje rapporterar vi är över 1000 medlemmar. Börje ska få hjälp av Marita att registrera nya
ägare.

12. Rapport från klubbshopen/priskommittén
Kjell skickar priser till Börje som bedömer på kvinnokampen. Priser till de tre första
Hamilton.
Styrelsen har fått förfrågan om vi kan ställa oss bakom ett pris till bästa Hamilton på
2020 har-SM som Sven Berntsson skänker och delar ut på plats. Styrelsen tackar och
bifaller förslaget.
Kjell ska se om vi kan ha alternativ till posten då portot är dyrt.
Kjell måste kanske höja priserna på produkterna pga det dyra portot.
13. Rapport från rävkommittén
Inget att rapportera.
14. Hamiltonkamperna
Till kamperna lottas 3st pejlar från Ultracom ut 2st sponsrar Ultracom med. Styrelsen
bestämmer att klubben köper en pejl till halva priset ca 4000kr.
Glenn ordnar annons till FB.
Tobias ordnar annons till hemsidan.
Glenn mailar alla lokalklubbar med info om kamperna.
15. Övriga frågor
Styrelseuppdraget diskuteras och man är eniga om att vissa behöver visa mer
engagemang i sitt uppdrag.

16. Nästa Möte
Nästa möte 14okt 19:30.
17. Mötets Avslutande.

Marita avslutar mötet.
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