Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen

2016

Halvårsmöte 2016-10-22 kl. 10.00
Deltagare: P. Lindvall, Å. Edlund, M. Lindström, P. Löfgren, P. Howells, B. Johansson

§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll.
Inget förelåg från tidigare protokoll. Genomgång av agenda för mötesdagarna.

§ 3.

Policy för funktionärer i SFF
Under mötet skrevs ett förslag på policy gällande ändamålen för SFF till att ta
beslut på vid årsmötet 2017.

§ 4.

Årsmöte 2016
Årsmötet hålls 170422 i Värnamo. Under den dagen hålls det hundutställning
och styrelsen kollar upp om mötet går att genomföra i samband med den.
P.Lindvall ansvarar för detta.

§ 5.

Ekonomi
Tryckeriet som anlitats tidigare för tryckning av Finskstövaren har gått i konkurs
och P.L och Å.E undersöker nya upphandlingar. Medlemsantalet fortsätter att
gå neråt men jämnförbart med andra drivande hund föreningar ser det ändå bra
ut. Budgeten ser ut att gå plus.

§ 6.

Kommittéer/Styrelsen
P.Löfgren redovisade för AUK:s arbete med uppdaterad Ataxilista, utskick för
UHG samt en ev. uppdatering för Lathunden.
M. Lindström kontaktar Ahlenius tryckeri för att förnya profilkläderna med en
enklare t-shirt samt fleeceväst. P.Lindvall åker troligtvis till Finland för att delta
vid Kilpa 2016 som anordnas i Braestad. En ny valberedning bör föreslås till
årsmötet. Styrelsen behöver jobba med att hitta nya funktionärer då flera av
dessa avsagt sig sina uppdrag.

§ 7.

Svenska Stövarklubben
Den skrivelse ang. hd-index som AUK skickat till Stövarklubben har det inte
inkommit något svar på.

§ 8.

Övriga frågor
Vid mötet hölls diskussion om hur föreningen skulle kunna rekrytera
funktionärer till de olika kommittéerna samt styrelse. Samt SFF:s framtid i stort.

§9.

Nästa möte.
Nästa möte hålls i Januari som telefonmöte.

§ 10.

Mötets avslutande.
Eftersom inget annat förelåg så tackade ordförande Petter Lindvall för visat
intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

…………………………………..
Marie Lindström sekreterare

………………………………….
Petter Lindvall ordf. justeringsman

