Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen

2015

Styrelsemöte 2015-05-08
Deltagare: Petter Lindvall, Åke Edlund, Marie Lindström, Tommy Wester, Peter Lövgren, Pär
Sandström, Ingeborg Stensdotter, Mickael Nilsson, Marcus Ekberg, Christer Sävfenberg, Lars
Vestman

§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av agenda för mötesdagarna mm.
Middagen på fredag hålls 17.00, lunch vid ca 12.00. Konstituerande möte hålls
antingen mellan 8.00–9.00 på lördag morgon eller direkt efter rovdjursdagen ca
16.30.

§ 3,

Genomgång av tidigare protokoll
Ingeborg S. kommer att åka till Fäviken för att arbeta för SFF där.

§ 4.

Ekonomi.
Hänvisar till årsmötets redovisning. Årets överskott föreslås överföras på nästa
års räkning.

§ 5.

Svenska Stövarklubben.
Ny punkt vid årsmötet då Gottne Lindgren redovisar ang. revidering av
jaktprovsregler som tar ca ½ timme.

§ 6.

SFF:s arbetsgrupper.
Medlemsvårdskommittén.
Redaktionskommittén: Ingeborg tar kontakt med Ari som hjälpt till med
redigering av föreningstidningen tidigare för ev. fortsatt hjälp med detta.
Tävling och priskommittén: Petter L. Mickael N. och Peter Ö. samlas i augusti
på möte ang. rasmästerskapet.
Avels och Utbildningskommittén: AUK presenterar förslag på ändring inom
RAS för årsmötets godkännande.
Styrelsen. Åke E. fortsätter som kassör 1år till. Per-Erik Strid går in i styrelsen
som suppleant.
Valberedningen: Pär S. vill avsäga sig uppdraget inom valberedningen from
nästa årsmöte.

§ 7.

Verksamhet i övrigt.
Förtjänsttecken, Hedersutmärkelse: Förslag på namn till förtjänstetecken
godkändes av mötet.
Mässor: Fäviken, Elmia Game Fair, Höga kusten Game Fair.
PR/Info-kommitté: Utdelning av RM t-shirts till funktionärer och visning av
kläder för ev. tryck till RM.
Avelsråd: Mindre registreringar än tidigare.
Engagemang: RM, SM, Kilpa: Kilpa hålls i Siilinjärvi 2015
Samarbetet och byte av tidningar mellan Sverige, Finland, Norge: Fungerar som
tidigare.

§ 8.

Årsmötet 2016
Förslag att årsmötet 2016 anordnas i Östersund. Diskuterades att 2017 ev. ordna
årsmöte i samband med Elmia game fair.

§ 9.

Inför årsmötet 2015, halvårsmötet 2015.
Styrelsens förslag till sekreterare vid årsmötet är Marie Lindström.
Halvårsmötet planeras bli i Stuguvattenkälen, Backe v.42-43 och de som
kommer på mötet får gärna ta med en annan medlem för ev. jakt dagarna efter
möteshelgen.

§ 10.

Övriga frågor.
Kaj Ikola, kontaktman från Finlands stövarklubb informerar ca 20 min under
årsmötet om arbetet med stövarrasen i Finland.

§ 11.

Nästa möte
Nästa möte hålls via telefon i augusti. P. Lindvall skickar kallelse.

§ 12.

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

Umeå 8 maj

…………………………………………

………………………………………….

Marie Lindström, sekreterare

Petter Lindvall, ordf. och justeringsman

