Dagordning
Svenska Finskstövarföreningen

2015

Telefonmöte 2015-04-19 kl. 19.00.
Deltagare: Petter Lindvall, Åke Edlund, Marie Lindström, Tommy Wester, Peter Lövgren
§ 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
Inbjudan även skickad till Västerbottens Stkl. Boendet är klart och det blir på
Scandic syd i Umeå. P. Lindvall kollar med P. Örjeheim om utskrift av diplom
och vandringspriser. Eventuellt blir det ett lotteri.

§ 4.

Rovdjursinformation i Umeå 9 maj
Allt är klart ang. den aktuella dagen förutom annonserna men det är påbörjat.

§ 5.

Styrelsen/Funktionärer
Åke Edlund avgår som kassör i styrelsen vid årsmötet. Morgan
Olsson i valberedningen avgår 2016, men har aviserat att han vill avgå i förtid.
Conny Pettersson ställer sin plats till förfogande i valberedningen. Per Sandberg
har aviserat att han vill avgå till nästa årsmöte 2016. Ingeborg Stensdotter har
aviserat att hon vill få en ersättare som redaktör. Petter Lindvall kollar upp
namnförslag på tänkbara ersättare.

§ 6.

Ekonomi
Inga nyheter. Genomgång av budget m.m. under nästa styrelsemöte för att
lämna förslag till årsmötet.

§ 7.

Avelsnämnden
AUK lägger fram förslag till SKK för att få använda sig av Hd-index2017.
Bland tagna ataxiprov i Sverige är 22,5 % bärare. Avelsbasen på rasen är
godtagbar i nuläget men AUK ger förslag på att framgent bibehålla den.
RAS uppdateras 2015 men skrivs om 2016. AUK håller en information vid
årsmötet om deras arbete.

§ 8.

Svenska Stövarklubben
SFF efterlyser mer information angående regelrevideringen som pågår.
M. Lindström kontaktar Conny Lundström för mer insikt.

§ 9.

Mässor

Anders Holmberg har tagit på sig att ordna med SFF:s informationstält på
mässan i Fäviken, Åre. Sven Magnusson tar på sig att hålla i arbetet på Höga
Kusten Game fair. M. Lindström och T. Wester hjälper till där på lördagen.

§ 10.

Verksamhetsplan 2015
Mötet beslutar att föreslå den verksamhetsplan som skickats ut till styrelsen och
justerats av dem till Årsmötet.

§ 11.

Övriga frågor
Frågan om att arbeta fram en ny banderoll till att använda vid möten, mässor etc.
hänskjuts tillsvidare. Vid årsmötet säljs kioskvaror som finns hos Bo Englund.
Tommy ordnar med att trycka upp t-shirts till funktionärer med tryck för att
reklamera för RM-2015.

§ 12.

Nästa möte.
Nästa möte hålls den 7 maj klockan 09.00 på Scandic Syd i Umeå.

§ 13.

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

Sidensjö 19 April

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

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

