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   Styrelsemöte tisdagen 24 jan kl. 19:00 2023 
 
Närvarande: 
Marita Lindholm, Börje Westerlind, Niklas Jonsson, Örjan Strömberg, 
Anders Jansson, Lars Petersson och Glenn Ahlstedt. 
Anmält Frånvaro: Kjell Gustavsson, Tobias Knutsson. 

 

1. Mötets öppnande: 

 Börje hälsade alla välkomna till dagens teamsmöte  

2. Val av sekreterare samt att jämte ordförande justera dagens protokoll: 

 Lars Petersson, justerare Anders Jansson 

3. Godkännande av dagordningen: 

 Godkändes med tillagd punkt års 

4. Föregående mötesprotokoll: 

 Börje gick igenom föregående protokoll vilket godkändes. 

 RÄTTELSE, i tidigare protokoll 2022-11-17, finns en felaktig skrivning 
rörande mandat för lagkapten vid; 

Nästa år bestämmer vi att lagkaptenen bestämmer vilka hundar 
utöver raskamp/unghundskamp som kommer med till 
landskampen. 

Skall vara; 

Nästa år bestämmer lagkapten efter samråd med styrelse, om ersättare 
för hund ur respektive uttagningsklass, (Bästa Hamilton 
SM/Raskamp/Unghundskamp) som har förhinder, då det inte heller 
finns hund ur turordningen (placering, pris) från respektive 
uttagningsklass att tillgå till landskampen. 

 

5. Information från ordförande: 

 Mötet med avelskommittén och vad som kom ut av detta, redovisning 

 Ordförandeträff svenska stövarklubben den 15/2, Börje deltar. Frågor 
skall anmälas senast den 4/2. 
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 Det har inte inkommit mycket från Svenska Stövarföreningen sen i 
somras. 

 Möte med hamiltonringen och rasföreningarna under februari. 

6. AU-Beslut: 

 Inga 

7. Kassarapport: 

 250 000 plus, samt fonden. 

 Nya sponsorn Svensk Hundfoder har betalat 

 Svedea har inte hört av sig, troligen missförstånd. Börje och Niklas tar 
kontakt med dem. Föreningen kommer inte att sälja försäkringar, vilket 
man kunde förstå av sponsringsavtal.  

 Utgifter 600 kr. i Domararvode 

 Kennelsponsorer, Örjan kontrollerar och följer upp. 

8. Inkommande rapporter/ärenden: 

 Kommer på efterföljande punkter 

9. Rapport från redaktionskommittén: 

 Inga uppslag har inkommit, lars har börjat med intervjuer 

 Tidningen skall gå ut till alla Hamilton ägare. 

 Uppgifter finns fördelade enligt tidigare 

 Enkäten skall redovisas, Anders ombesörjer detta samt marknadsför 
den en gång till tillsammans med kamperna på Facebook och hemsida. 

10. Rapport från Avelskommittén: 

 Möte igår, läses den 23/1, protokoll utskickat.  

 Möte rörande omtalad parning, Börje redogjorde i grova drag. Kommitté 
skall tillsättas för att utarbeta arbetsplan för råd och kommitté. Norge 
skall delta i detta arbete. 

 Det skall arbetas fram tydliga regler. 

 Det framkom vid mötet att det skett ett EP liknande fall, inte så allvarligt, 
men hanterat. 

 Enkäten rörande hälsa och defekter, sammanställning och redovisning 
skall till. 

11. Rapport från medlemskommittén: 

 Medlemslistan utskickad. 

 Medlemsantalet har ökat i jmf med föregående år. 

12. Rapport från klubbshopen/priskommittén: 

 Kjell låter meddela att han vill ta fram en jubileums t-shirt, alla 
samtycker. Alla uppmanas att inkomma med förslag till tryck, slogan! 

13. Rapport från rävkommittén: 

 Intet mer än att Tobias genomfört Ölandsräven. 
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14. Hamiltonkamperna: 

  38 anmälda sammanlagd, många i unghundskampen, färre i år än 
förra året dock. 

 Vi måste pusha bättre. 

15. Lars P skrivelse: 

 Skrivelse skall publiceras på hemsidan och bifogas protokoll efter det 
att alla läst och lämnat synpunkter. 

 
       16 Hemsidan /årsmöte: 

 Anders låter meddela att det varit 1200 besökare senaste månaden, 
arbetar med en ny annonssida, gå in och titta, testa!  

 Äldre valpannonser måste sorteras ut, detta måste tas upp på 
avelskommittén möte. 

 Niklas frågar om man skall ange medlemsnummer, så att det blir rätt, 
att man är medlem för marknadsföring och rekommendation. Anders tar 
upp merarbetet, framför allt uppdatering av medlemslistan. Till denna 
diskussion rörande hanhundar, skall det vara ett krav att de är 
medlemmar. Mötet ansåg detta och det finns ett tidigare beslut. Finns 
beslut skall detta ut på hemsidan. Anders lägger in på hemsidan vad 
som gäller samt övriga förmåner som följer av medlemskapet. 

 Årsmötet beslutat till 22/4 Örebro Scandic Hotell. 

 Lite förslag till plan utskickad rörande årsmöte och jubileum. 

 Anders gör i ordning en maillista för inbjudan för de som anmält e-
postadress i medlemslistan. 

       17Nästa Möte: 
 Den 22/2 onsdag kl. 19:00. 

       18 Övriga frågor: 
 Glenn, stövardata. Helt nya rutiner gällande jaktprov. I framtiden blir 

protokollföring i mobilen i en app. Allt summeras automatisk med tider 
osv. Appen skickar det sedan vidare in till kollegie. Hitta stövare 
försvinner, ligger kvar en tid. Av detta följde en diskussion rent allmänt 
hur det skall fungera, fördelar och nackdelar. 

       19 Mötets Avslutande: 
 
 
 
 
 
 
 
 Mötes Ordförande: 
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 Börje Westerlind   Mötessekreterare: 
 
 
     Lars Petersson.
    
Justeringsman: 
 
 
Anders Jansson 

 
 
        
       


