Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen

2017

Telefonmöte 2017-02-26 kl. 19.00.
Deltagande: P. Lindvall, Å. Edlund, M. Lindström, T. Wester, P. Howells, D.
Viktorsson
§ 1.

Mötets öppnande.
Ordförande P.Lindvall hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll.
Inget förelåg från tidigare protokoll.

§ 3.

Valberedning- Daniel Viktorsson
Styrelsens sammansättning vid årsmöte 2017:
Ordf: Petter Lindvall –Avgående- Omval
Sekreterare: Marie Lindström-avgående- Avböjt omval
Kassör: Åke Edlund- Avgående – Avböjt omval
Vice ordf: Peter Lövgren – valdes 2016 – 1 år kvar
Tommy Wester – valdes 2016 – 1 år kvar
Markus Ekberg– valdes 2016 – 1 år kvar
Birgitta Johansson- Avgående- Avböjt omval
Styrelse suppleanter:
Phillip Howells- Avgående- Omval
Per-Erik Stridh- Avgående- Avböjt omval
Valberedningen har hittat förslag på en ny kassör Cattis Broman, hon kommer att
föreslås att väljas in i styrelsen på årsmötet.

§ 4.

Årsmöte 2017
Årsmötesannonsen är klar och har satts in på hemsidan och i tidningen
Finskstövaren. Lokal på Värnamo brukshundklubb är bokad samt lokal/middag
Scandic Hotell Värnamo. Middag hålls gemensamt med Hamiltonklubben.
Petter skickar ut mail till funktionärer ang resor till årsmötet för gemensam
bokning.

på

§ 5.

Halvårsmöte 2017
Halvårsmötet är bokat hos Sunnansjögården.
Jakt tor-fred 19-20/10
Möte lör-sön 21-22/10
Jakt mån-tis 23-24/10
Tema för mötet att fundera till nästa sammankomst. Motioner till fullmäktige
kan diskuteras och tas ställning till vid mötet.

§ 6.

Ekonomi
Försäljningen kioskvaror blev 3971kr under 2016, 10% är vår del 398kr.
Det egna kapitalet i föreningen blev 538 000 kr.

§ 7.

Avelsnämnden.
Ingen i AUK deltog vid mötet och inget aktuellt var rapporterat.

§ 8.

Svenska Stövarklubben
HD-Index kommer att införas 2018 och finska stövaren blir första stövarras att
prova detta.
Frågan om hanhundsbegränsning är under utredning.
Organisationsutredningen som SKK skickat ut skall vara inkommen med svar
senast den 31/3.
Motioner från Rovviltssektionen
Genomgång av de fyra motioner som rovviltssektionen inkommit till styrelsen
med. Motionerna behandlas vid årsmötet.

§ 9.

§ 10.

Övriga frågor.
Enligt redaktörens önskemål görs ingen ny layout på tidningen Finskstövaren i
dagsläget. Redaktören har fått i uppgift att ta fram pris och tillvägagångssätt på
uppdatering av dataprogram som används vid tryckning av tidningen.
Krav på annonsering hemsidan och tidningen diskuterades.

§ 11.

Nästa möte.
2017-04-21 klockan 12.00 Plats: Scandic Värnamo

§ 12.

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

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

………………………………………….
Petter Lindvall, ordförande

