Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen

2016

Telefonmöte 2016-02-29 kl. 20.00.
§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll.
Inget förelåg från tidigare protokoll.

§ 3.

Årsmöte 2016
Styrelsens verksamhetsplan godkändes. 9 stycken av SFF:s funktionärer har
anmält sig att komma till Årsmötet. P. Lindvall gör slutbokningen klar med
hotellet. Han har även skickat inbjudan till Finland och Norge.
Årsmötesprogramet färdigställs och trycks upp av M. Lindström. Hon kontaktar
även Fjällveterinären för info om vilken tid som passar för föreläsningen.

§ 4.

Valberedningen
Mötet gick igenom styrelsesammansättningen samt avgående och nya
funktionärer.

§ 5.

Ekonomi
Inget nytt gällande ekonomin förelåg.

§ 6.

Avelsnämnden.
AUK kontaktar rävsektionen för uppdatering i deras arbete och eventuellt
sammarbete. P. Lövgren kontaktar SKK gällande den skrivelse som tidigare
lämnats in angående HD-index. En uppdatering på information om provtagning
av ataxi kommer att skrivas.

§ 7.

Svenska Stövarklubben
Innan årsmötet bör styrelsen läsa på revideringen av jaktprovsreglerna samt de
motioner som inkommit som behandlas vid årets Stövarfullmäktige.

§ 8.

Övriga frågor.
P. Lindvall kontaktar C. Pettersson ang. SFF:s föreningsartiklar för användning
vid årsmötet. Om någon/några i föreningen är intresserad att delta vid någon av
årets mässor i SFF: regi kontaktas P. Lindvall. Diskuterades om att eventuellt
inför halvårmötet att anmäla sig tidigare och därefter boka plats/boende efter
antalet intresserade. Det diskuterades vid mötet om framtidens SFF. Finns det ett
behov av förändringar i föreningens arbete, på grund av det minskande intresset
av funktionärer samt svårigheten att rekrytera nya? Ett möte där enbart frågor
om framtiden diskuteras bör aktualiseras inom kort. Ett första möte i temat SFF i
framtiden hålls den 20/3 efter det konstituerande mötet.

§ 9.

Nästa möte.
Nästa möte blir fredagen innan årsmötet 18 mars kl. 12.00 på Scandic Syd i
Östersund.

§ 10.

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

Sidensjö 29 februari 2016

Vid Protokollet

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

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

