Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen

2016

Telefonmöte 2016-01-31
§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll.
Inget annat förelåg från tidigare protokoll.

§ 3.

RM 2015
Rasmästerskapet i Vindeln blev en lyckad tävling som höll budgeten med
65 571 kr. Förslag från SFF att till nästa gång som RM hålls införa även en
lagtävling mellan länderna.

§ 4.

Årsmöte 2016
Mötet anordnas på Scandic Syd i Östersund den 19 mars. Ankomst för
kommittéer blir på fredag efter lunch. Ordf. P.L. infinner sig på fredagkväll.
Tänkt är att de styrelsemedlemmar som träffas efter lunch går igenom motioner
till Stövarfullmäktige 2016. Möjligtvis även jaktprovsrevideringen från Svstkl.
Petter ordnar med annons ang. årsmötet till Finskstövaren samt inbjudan till
Jämtland-Härjedalens Svstkl. P.L. kontaktar även valberedningen.

§ 5.

Ekonomi
Ekonomin är i balans men medlemsantalet har minskat. Styrelsen föreslår den
budget som kassören Å. Edlund redovisar vid mötet, till årsmötet 2015.
Hallands Svstkl har gjort en förfrågan ang. sponsor till räv SM, styrelsen
avböjer.

§ 6.

Avelsnämnden.
P. Lövgren redovisar från AUK. De jobbar med att producera listor från
Lathunden för publicering i Finskstövaren. Joakim Nilsson kommer att från i år
lägga in rapporterna från unghundsblanketterna i Lathunden. C. Säfvenberg
skriver ny rubrik på unghundsblanketterna.

§ 7.

Svenska Stövarklubben
Ingen ny information har kommit ang. revideringen av jaktprovsreglerna.
Väntar på info om Stövarfullmäktige.

§ 8.

Övriga frågor.
P.L. har fått fråga om kriterier ang. valpannonser. De står på SFF:s hemsida
samt i Föreningstidningen Finskstövaren.
Har inkommit fråga från medlem om möjlighet till anordning mm av
mentaltester på Finska stövare som hänskjuts till senare möten.
Diskussion om deltagande vid årets mässor.
Vid mötet diskuterades halvårsmötet, ny plats?

§ 9.

Nästa möte.
Nästa möte hålls 29/2 20.00

§ 10.

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

Sidensjö 31 januari

Vid Protokollet

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

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

