Dagordning
Svenska Finskstövarföreningen

2017

Halvårsmöte 2017-10-21 kl. 10.00
Närvarande: P. Lindvall, Å. Edlund, C. Broman, P. Lövgren, M. Lindström, T. Wester,
E. Hansson
§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll.
Cattis Broman, ny kassör får vid mötet instruktioner och tillgång av Åke Edlund
att fortsätta arbetet. Hon ser till att ordna tjänsten swish som gör det enklare för
medlemmar att betala kioskvaror vid tex mässor som SFF finns med vid. Cattis
ordnar även så att nya medlemmar skall kunna betala direkt via internetbanken
på SFFs hemsida.

§ 3.

Årsmöte 2018
Årsmötet hålls i Kalix. Preliminära datum som utsågs vid mötet blev 13-15 april
eller 20-22 april. P. Lindvall ordnar med bokning av mötesplats och hotell.
E. Hansson kollar med eventuell föreläsare under medlemsmötet.
Vid mötet diskuterades en idè på ungdomssatsning innehållande tävling om
bästa ”rävfilm” som skulle sträcka sig fram till årsmötet.

§ 4.

Ekonomi
1082 st medlemmar vid dags datum. Ekonomin är stabil med plus i budget.

§ 5.

Kommittéer/Styrelsen
Daniel Lång, Pontus Lundberg, Lars Stolts och Erik Hansson valdes in i
Rovdjurssektionen av styrelsen. I samband med detta informerade Erik om
skrivelse ang förhållningssätt inom sektionen samt önskemål från den till
styrelsen. Denna justeras av styrelsen för publicering på hemsidan under
rovdjurssektionen.
Beslut togs om att sponsra Räv-SM, Har-SM samt Laxprovet med en pokal till
vardera tävling. Pokalen går till den finska stövare som har längst drevrepris.
Vandringspriser och diplom kommer P. Lindvall och C. Broman att ansvara
över.
Förslag på att T. Wester och P. Lindvall åker som lagledare på rasmästerskapet i
Finland.
Avels och utbildningskommittén har haft 2 telefonmöten. En uppdatering av Ras
är under arbete gällande hd-index.
Beslut togs vid mötet att vid parning, rekommenderas preliminärt kullindex
uppnå 100 eller ett högre värde för hd-index. Om inte så anges det
underliggande värdet i valpannons.
Länk till SKKs förklaring för index läggs in på hemsidan.

§ 6.

Svenska Stövarklubben
Stövarfullmäktige hålls 1-2 juni och SFF är berättigade att närvara med 3
personer/röster.

§ 7.

Övriga frågor
Önskvärt att någon i rovsektionen skulle ingå i styrelsen.
E. Hansson kollar med kontakt i Finland när Räv-Kilpa anordnas.
Inbjudan till Kilpa 10-12 nov, P. Lindvall åker då han redan befinner sig i
närheten.
T. Wester gör ändring på hemsidan på profilkläder, bild på keps behöver läggas
till. Klistermärken med BÄST I TEST kommer att tryckas upp.
P. Lindvall ser om det går att beställa nya förtjänsttecken i Umeå.
Skrivelse från Nisse Hermansson ang att hjälpa Jämtlands stövarklubb vid
monter på Vestgård Game Fair har inkommit.
Svar till denna diskuterades och P. Lindvall skriver ner det och delger resten av
styrelsen innan utskick.
SFF planerar att försöka i största möjliga mån att vara representerade vid den
årliga riksutställningen som Svstkl anordnar.
Styrelsens förslag till skrivelsen som inkommit ang ”jaktapp” är att det skulle
vara önskvärt om Per Änges kunde vara delaktig och föra appen vidare med
möjlighet för flera rasföreningar att ingå.

§ 8.

Nästa möte.
Nästa telefonmöte kallas styrelsen till januari.

§ 9.

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

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

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

