Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen
Telefonmöte 2015-03-24 kl. 19.00.

2015

Deltagare: Petter Lindvall, Åke Edlund, Marie Lindström, Tommy Wester, Peter Lövgren,
Birgitta Johansson
§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll
Inget förelåg från tidigare protokoll.

§ 3.

Årsmöte 2015
Boendet för årsmötet är inte klart än men P. Lindvall kollar upp detta
kommande vecka. Skickar även ut kallelse till funktionärer, hemsida samt
Finskstövarföreningar i Norge och Finland. Tommy Wester kontaktar Bosse
Englund ang. beställning av kioskvaror för försäljning vid årsmötet. Åke
informerade om rovdjursinformationen som skall hållas i samband med
årsmöteshelgen 8-10 maj. Mikael Karlsson från jägarförbundet tillfrågas att
hjälpa till med utformning av annons för den aktuella dagen.

§ 4.

Ekonomi
Preliminärt bokslut har översänds till styrelsen och vid mötet före årsmötet
framläggs förslag om godkännandet till årsmötet för beslut.

§ 5.

Avelsnämnden
P. Lövgren informerade: Ataxilistan har stannat upp med ca 30 st. hundar som
provats. Ataxi förekomsten beräknas till ca 20% inom rasen. Det har kommit in
restrektioner från SKK ang. kommande genprover. Höftledsdysplasi inom rasen
ökar succesivt. Det diskuteras om allternativ som Hd- index som även Norge
och Finland arbetar med. Frekvensen på röntgade hundar är låg. Avelsbasen är
fortfarande godtagbar. Ny RAS beskrivning kommer att skrivas.

§ 6.

Svenska Stövarklubben
Nytt möte har hållits i Stockholm 21/3 ang. revideringen av jaktprovsreglerna
för utsedda att arbeta med det. Ingen info har kommit. Återkommer i ärendet.

§ 7.

Mässor
T. Wester och M. Lindström kan närvara vid Höga kusten mässan på lördagen.

§ 8.

Övriga frågor
Ny banderoll är aktuellt att ta fram för att kunna använda vid mässor.
Om förslag finns på person till förtjänstetecken kontaktas P. Lindvall.
Har inkommit skrivelse om förslag till gemensamt RM med NO och FIN i
trakterna kring Treriksröset.

§ 9.

Nästa möte.
Nästa möte hålls 19 april 19.00

§ 10.

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

Sidensjö 24 mars

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

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

