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     Protokoll styrelse möte Onsdag 22 feb  kl 19 2023 
Närvarande: Börje, Marita, Glenn, Lars, Kjell och Anders, Niklas och 
Tobias 

 

1. Mötets öppnande  

Börje öppnar mötet. 

2. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Lars justerar protokollet. 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med tillägg 10b och 16b. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Lars föredrar protokollet läggs till handlingarna. 

5. Information från ordförande 

Börje informerar om info om förtjänst tecken inför årsmötet. HD diskuteras 
bland medlemmar. Ordförande konferensen info om nya stövarfakta och 
hållningen kring rovdjurs prov.  

6. AU-Beslut 

Inget beslut taget.  

7. Kassarapport 

Örjan kassan 300 000kr + fonden. 

8. Inkommande rapporter/ärenden 

Börje informerar inget inkommit. 

9. Rapport från redaktionskommittén 

Marita skriver om Eksjöprovet och artikel om omplacering. Tobias skriver om 
rävproven. 

10. Rapport från Avelskommittén 

Tobias fördrar. HD röntgen genomförs inte av hanhundar som annars är färdig 
för avel. För lite hanar på hanhundslistanlistan är ett ständigt problem, 

10b. Antal parningar på en hane 
Femparningar på en hane ska vi motivera i avels kommittén för at skicka till 
Svstkl.  

11. Rapport från medlemskommittén 

Börje rapporterar om u-listan vi ringer till tre stycken var med närvaro listan 
3+3+3+3+3+3+3+3. 

12. Rapport från klubbshopen/priskommittén 
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Kjell rapporterar om försäljningen. Kjell beställer priserna till kamperna SM 
Hare/Räv. Snyggaste Hamilton. 

13. Rapport från rävkommiten    

Tobias rapporterar att det efterfrågas valpar men få kullar hittills. 

14. Hamiltonkamperna  

Glenn 52 anmälda hundar till kamperna. 

       15  Klubbshopen inköp av jubileums tröjor   
             Glenn försöker få fram en bild till jubileums t-skirt i olika storlekar. Vi besluta 
att Lars         beställer dessa för 90kr/st.  
 

        16 Hemsidan /SAMT ÅRSMÖTE  
             Uppdateringen måste bli bättre på hemsidan vi behöver mer material. Anders 
har lite idéer för att förnya och förbättra.  
Årsmötet: Vi bjuder in alla och skickar mejl till de vi har adress till. Vi tar kontakt med 
Närkes stövarklubb och uppmärksammar årsmötet. Vem som skall ha förtjänst 
täcken skall utredas av Börje.  
        16b. Rovdjursjakt med stövare 
            Vi diskuterar frågan och ställer oss positiv till en utveckling av prov på våra 
större   rovdjur. Vi diskuterar vidare med de andra rasföreningarna. 
       17Nästa Möte    
            Nästa möte 22/3 kl 19:00. 
       18 Övriga frågor 
             Niklas kollar om sponsring med Svedea och andra. 
             Vi förslår att erbjuda depå av hundfoder hos medlemmar kring hundfoder 
kommer att  gå ut.  
 
       19 Mötets Avslutande.  
             Börje avslutar mötet.     
 
 
        
       


