Dagordning
Svenska Finskstövarföreningen

2015

Halvårsmöte 2015-10-17 kl. 10.00
§ 1.

Mötets öppnande.
Ordföranden Petter Lindvall hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll.
Inget förelåg från tidigare protokoll.

§ 3.

RM 2015.
Vindelgallerian i Vindeln är bokad för boende vid tävlingshelgen.
Kostnad: enkelrum 550 kr, tvåbäddsrum 325 kr med hund 50 kr extra,
matsäckspacket 55 kr, middag fredag och söndag 120 kr, lördagens matkostnad
ej klar i dagsläget. Svenska deltagande hundarna bjuds på husrum, mat och
tävlingskostnad. Betalning av andra deltagande från Norge och Finland betalar
boende och mat på förläggningen. Information om förläggning osv. skickas till
No och Fin.
Förslag på lista på priser till deltagande i tävlingen togs fram vid mötet.
Budget för RM 2015 : Max 70 000kr
Alenius brodyr syr upp vinnartäcket kostnadsfritt i sponsorsyfte.

§ 4.

Årsmöte 2016
Tillfrågade R. Pellving vill ej ta på sig arbetet med ordnande av årsmöte 2016 i
Östersund 19/3. Curt Alstergren tillfrågas om detta i stället. Förslag på tema vid
mötet är föreläsning av Fjällveterinären el. annan lokal föreläsare.
Ansvarig blir Petter Lindvall samt person tillfrågad person som finns närmare
Östersund.

§ 5.

Ekonomi.
Ekonomin är i balans men medlemsantalet är mindre än tidigare då det brukar
ligga på 550-570 st. vid den här tiden och det i dagsläget ligger på 501st.
Kioskvaror som finns kvar beslutade att säljas ut då vi anlitat Alenius brodyr för
försäljning av föreningskläder. Ungefärligt belopp på varor som finns kvar bör
vara runt 10 000 kr. Per Stridh kollar upp om han kan förvara kvarvarande
Finskstövarböcker.

§ 6.

Kommittéer/Styrelsen
Flera av medarbetarna vill avgå sitt arbete i olika kommittéer. Prioritet är att
hitta ersättare för kassörplatsen. P. Lindvall kan ställa upp som kassör förutsatt
att man hittar en ny ordförande. Efter hand letar föreningen ny rekrytring i
valberedningen samt redaktör för tidningen Finskstövaren, även B. Englund i
medlems kommittén vill avgå. Mötet vill till årsmötet föreslå att bjuda nya
valpköpare på 1 års fritt medlemskap för rekrytering.
Diskussion om hur rekrytering inom föreningen skulle kunna göras.

Avel o utbildningskommittén informerade om nya hanhundslistan och arbetet
med hd-index.
§ 7.

Svenska Stövarklubben
Mötet skrev ner remissvar ang. de nya jaktprovsreglerna.
AUK inväntar svar från SKK för godkännande av revidering av RAS.
Inga motioner till fullmäktige har lämnats in. Skall insändas senast 31/10.

§ 8.

Övriga frågor.
Inbjudan till Kilpa 2015 har kommit, tävlingen hålls i Silinjärvi 7-8 Nov.
Meddela P. Lindvall om intresse att åka dit och representera SFF finns.
Policy för medföljande resenärer vi möten som årsmöte och halvårsmöte skall
ses över och hänskjutas till årsmötet.

§9.

Nästa möte.
Nästa möte hålls i januari 2016 per telefon. Ev. kommer möte ang. RM hållas
med berörda.

§ 10.

Mötets avslutande.
Eftersom inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden för visat intresse och
förklarade styrelsemötet för avslutat.

Stuguvattenkälen, Backe 17 oktober 2015

………………………………
Marie Lindström, sekreterare

………………………………………
Petter Lindvall, ordf. och justeringsman

