Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen
Telefonmöte 2015-01-20 kl. 19.00.

2015

Deltagare: Petter Lindvall, Åke Edlund, Peter Lövgren, Marie Lindström, Pär Sandberg, Peter
Örjeheim, Birgitta Johansson
§ 1.

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

§ 2.

Valberedningen
Prioritet i valberedningen är att hitta en ny kassör som hitintills inte varit enkelt.
Annonseringen i Finskstövaren har inte gett något resultat.
Styrelsemedlemmarna uppmanas att se över om förslag på namn till ny kassör
och meddela Pär Sandberg i valberedningen så kontaktar han i sin tur den
föreslagna. Peter Örjeheim kontaktar en föreslagen person och meddelar sedan
Pär S. om resultat.

§ 3.

RM 2015
Rasmästerskapet kommer att genomföras 4-6 december 2015 i trakterna kring
Vindeln. Klart att Västerbottens stövarklubb ordnar med mark och domare till
tävlingen som går som internationellt prov. Åke Edlund kollar upp flera offertar
från boenden kring vindeln. Ytterliggare information kommer i augusti då även
praktiska bitar och riktlinjer delegeras till funktionärer. Inbjudan till Norge och
Finland skickas ut snarast.

§ 4.

Genomgång av tidigare protokoll.
Inget förelåg från tidigare protokoll.

§ 5.

Årsmöte 2015
Årsmötets kommer troligtvis att hållas v. 19 fre-sön i trakterna i Umeå med
föreläsare i temat rov vilt. Petter Lindvall och Åke Edlund ansvarar för
samordningen kring mötet.

§ 6.

Ekonomi.
Den sammanlagda summan av arvet från Lillian Andersson dödsbo blev
305 000 kr. Tack vare detta är ekonomin stabil och verksamheten trygg i flera år
framåt. Medlemsantalet ser ut som föregående år.

§ 7.

Avelsnämnden.
Avelslistorna från lathunden är publicerade i Finsktövaren som planerat.
Ataxilistan går framåt med påfyllning från hundägare. Beslut om att ny
funktionär väljs in i AUK togs vid mötet. Dennes namn är Joakim Nilsson ,
Årjäng.

§ 8.

Svenska Stövarklubben
Petter L. har fortlöpande kontakt med Conny Lundström ang frågan av
revidering av jaktprovsregler där inget nytt förelåg vid mötets tidpunkt.

§ 9.

Övriga frågor.
Kläder mm. med föreningens tryck kommer hädanefter att gå att beställas
genom Alenius brodyrcenter i Örnsköldsvik. Annons och tillvägagångssätt
kommer i Finskstövaren och på hemsidan.
Då fråga om vilka, som har behörighet att teckna föreningen ofta uppkommer
vid kontakter med myndigheter m fl. (ex. vis PRV, Nordea, Plusgirot, Posten),
bekräftar styrelsen följande:
Behörighet att var för sig teckna Svenska Finskstövarföreningen i alla
förekommande ärenden har valt ordförande och kassör i föreningen (i dag Petter
Lindvall resp. Åke Edlund.

§ 10.

Nästa möte.
Nästa möte hålls den 24 mars kl.19.00.

§ 11.

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

Sidensjö 26 januari 2015

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

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

