Svenska Finskstövarföreningen

2016

Styrelsemöte 2016-03-17/18
Deltagare: Petter Lindvall, Marie Lindström, Åke Edlund, Peter Lövgren, Birgitta Johansson,
Lars Vestman, Christer Säfvenberg

Protokoll
§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av agenda för mötesdagarna mm.
Ordningen vid medlemsmötet blir föreläsning med Anna Pamuk, information
från AUK och sist uppläsning av Priser och diplom.

§ 3.

Genomgång av tidigare protokoll.
Inget förelåg från tidigare protokoll.

§ 4.

Ekonomi.
Redovisning vid årsmötet.

§ 5.

Svenska Stövarklubben.
Styrelsen samt funktionärer diskuterade fram ett svar angående Svenska
stövarklubbens fråga gällande revideringen av jaktprovsreglerna. Som hänskjuts
till beslut vid årsmötet. Förslaget är att rösta för godkännande.
Styrelsen samt funktionärer diskuterade fram svar angående de motioner som
behandlas vid årets Stövarfullmäktige. Beslut hänskjuts till årsmötet.

§ 6.

SFF:s arbetsgrupper.
Medlemsvårdskommittén.: Jobbar på som vanligt.
Redaktionskommittén: Diskussion om att eventuellt anlita person att jobba med
SFF:s föreningstidning.
Tävling och priskommittén: Kan ej närvara vid årsmötet.
Avels och Utbildningskommittén: Genomgång av redovisning som hålls vid
årsmötet.
Rävsektionen: Ny funktionär skall kontaktas av Lars Vestman för förfrågan om
arbete i föreningen som kontaktperson för sektionen.
Styrelsen: Se paragraf 9.
Valberedningen: Förslag till ny funktionär vid årsmötet, Daniel Victorsson som
sammankallande i valberedningen. En vakant plats.

§ 7.

Verksamhet i övrigt.
Mässor: Förfråga från Vstkl att sammarbeta vid Lycksele jaktmässa 2016.
Kollar möjligheten med Erik Dahl.
PR/Info-kommitté: Fungerar bra med det nya arbetet med Alenius Inc som
distributerar föreningskläder.
Avelsråd: Peter Lövgren redovisar arbetet som avelsråd. Många ringer ang.
frågor om ataxitestets tillvägagångssätt.
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Samarbetet och byte av tidningar mellan Sverige, Finland, Norge: Fungerar som
vanligt.
§ 8.

Årsmötet 2017.
Förslag att hålla årsmötet vid mässan Elmia Game fair i Jönköping 27 maj.

§ 9.

Inför årsmötet 2016, halvårsmötet 2016.
Förslag till årsmötet att medresenärer som kommer till årsmötet bjuds på mat
och boende men betalar resan till mötet själva. Samt att reseersättning till möten
utgår tur och retur vid alla möten för funktionärer.
Förslag till årsmötet att överföra 2015 års förlust på årets räkning.
Förslag till årsmötet att bjuda valpköpare av Finsk stövare som är icke
medlemmar på ett års medlemskap i föreningen.

§ 10.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

§ 11.

Nästa styrelsemöte
Konstituerande möte 09.00 den 20 mars 2016
SFF i framtiden 10.00-12.00 den 20 mars 2016
Styrelsemöte i Augusti på telefon eller ev. sammankomst med övriga
funktionärer.

§ 12.

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

Östersund Scandic Syd 18 mars 2016

Vid protokollet:

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

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

