Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen

2017

Telefonmöte. 2017-08-16 kl. 19.00.
Närvarande: P. Lindvall, Å. Edlund, P. Lövgren, M. Lindström, T. Wester, P.Howells,
M. Ekberg
§ 1.

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

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll.
Inget förelåg från tidigare protokoll.

§ 3.

Sponsring
Förfrågan från Per Ekström har inkommit ang. sponsring till räv-SM.
Mötet diskuterade detta samt flera förslag på sponsring till kommande tävlingar
som SM och Kvinnokampen.
Frågan hänskjuts till halvårsmöte.

§ 4.

Stövar/Jakt Appen
Styrelsen har fått ett förslag på en sk. Jaktapp från Pär Änges som inbjudes till
halvårsmötet för mer information kring det.
Frågan hänskjuts till halvårsmötet.

§ 5.

Halvårsmöte 2017
Mötesdagarna är bokade hos Sunnansjögården.
Jakt tor-fred 19-20/10
Möte lör-sön 21-22/10
Jakt mån-tis 23-24/10
Petter skickar ut inbjudan. Tema för mötet blir bla. frågor som hänskjutits och
skrivelser av motioner som kommer upp.

§ 6.

Ekonomi
Ökat medlemsantal 2017, 1076 st jämförbart med 2016 då det var 1062 st.
Förslag att lägga till direktbetalning via medlemskap på hemsidan. Cattis tar
fram info. Frågan hänskjuts till halvårsmötet.

§ 7.

Avelsnämnden
Det har inkommit en inbjudan till utbildning för index. Önskvärt om någon kan
åka från AUK. 301 st registrerade valpar hitintills i år. Inavelsbas 1,1%. 105 st
hd-röntgade varav med 28 st c/d resultat. Auk fortsätter som tidigare med deras
arbete.

§ 8.

Svenska Stövarklubben
Smålandsstövarföreningen har anslutit sig till svenska stövarklubben.

§ 9.

Tävlings och priskommittén
Tillsvidare sköts tävlings-priskommittén genom styrelsen.
SM 25-27/10, Kilpa 11-12/11 och RM 25-26/11 om inbjudan kommer till
KILPA, beslutas det under halvårsmötet vem som skall representera SFF.
Även lagledare samt organisation runt RM diskuteras vidare under
halvårsmöte.
Petter ordnar en annons till Finskstövaren ang RM i finland.

§ 10.

Övriga frågor.
Stor efterfrågan på tröjor ”Bäst i test”. Tommy kollar med Ahlenius tryckeri om
möjligt att sälja sådana direkt från dem.
Avtackningar från avslutande funktionärer diskuterades.

§ 11.

Nästa möte.
2017-10-21 Klockan 10.00 Plats: Stuguvattenkälen

§ 12.

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

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

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

