Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen

2017

Styrelsemöte telefon 2018-01-25 kl 18.30
Närvarande: P. Lindvall, Å. Edlund, P. Lövgren, M. Lindström, T. Wester, M. Ekberg, P.
Howells
§ 1.

Mötets öppnande.
Ordförande Petter Lindvall hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll.
Swishfunktion hos föreningen finns nu tillgänglig vid köp från medlemmar.
Väntar på offert från flera företag i Kalix för lokal till årsmötet.
Frågan som kom upp vid tidigare möte ang. rävtävling hänskjuts till årsmötet.

§ 3.

Årsmöte 2018
Annons publiceras i nästkommande medlemstidning.
Vid årsmötet kommer en webbaserad film från skk visas som information ang.
hd-index. Norrbottens läns stövarklubb kommer att hålla sitt årsmöte på
söndagen 15/4.

§ 4.

Halvårsmöte 2018
Bestämdes vid mötet att hålla halvårsmötet som liknande år i Stuguvattenkälen,
Backe men en vecka senare. Jakt halva v. 43, mötet 28-29/10, jakt halva
v. 44. P. Lindvall kontaktar B. Mårtensson.

§ 5.

Ekonomi
Bokslut om ca en vecka.
Kassör C. Broman kollar med ev. ny revisor som finns närmare henne som för
bättre sammarbete vid revision.

§ 6.

Avelsnämnden.
P. Lövgren informerade ang. avelsarbetet från avelskommittèn. En
avelskonferens kommer att genomföras 7-8 april i Svstkl regi.
Vilkor för valpannonsering kommer att ses över.

§ 7.

Svenska Stövarklubben
Svstkl har inkommit med förfrågan om medlemsantal och lokal-rasföreningar
ekonomiska situation, frågan hänvisas till kassören. Enligt SFFs medlemsantal
kommer det finnas tre mandat till årets stövarfullmäktige.

§ 8.

Motioner till årsmötet
Motioner som inkommer publiceras på hemsidan för medlemmarna.
Mötet diskuterade inkommen motion som hänskjuts till nästa möte.

§ 9.

Övriga frågor.
Diskuterades vid mötet att ev. kunna ordna ett finskstövarmästerskap.
M. Ekberg tar fram ett förslag på det att kunna presentera vid årsmötet.
En kommitté/ansvarig för att organisera mässor behöver arbetas fram.

§ 10.

Nästa möte.
Nästa möte hålls i mitten av mars, P. Lindvall sammankallar.

§ 11.

Mötets avslutande.
Då inget annat förelåg tackade ordförande P. Lindvall för visat intresse och
avslutade mötet.

Sidensjö 25 januari

………………………………………..
Sekreterare Marie Lindström

…………………………………………
Ordförande Petter Lindvall

