Protokoll
Svenska Finskstövarföreningen

2018

Telefonmöte 2018-03-13 kl. 18.30
Deltagare: P. Lindvall, M. Lindström, C, Broman, M. Ekberg, P. Lövgren, P. Howells, D.
Lång, L. Stoltz, E. Hansson.
§ 1.

Mötets öppnande.
Ordförande P. Lindvall hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Genomgång av tidigare protokoll
M. Ekberg har tagit fram ett förslag på en tävling, ett så kallat Svenskt
finskstövarmästerskap. Han skickar ut förslaget till styrelsemedlemmarna som
får komma med åsikter som sedan diskuteras vid årsmöteshelgen på
styrelsemötet.

§ 3.

Årsmöte 2018
Årsmötesprogrammet görs klart av Marie. Inga verksamhetsberättelser är ännu
inkomna. Norges finskstövarförening samt Finland är inbjudna att deltaga vid
årsmötet med mat och logi. Vid årsmötet kommer medlemmarna att informeras
om hd-index med en film från SKK.

§ 4.

Styrelsen
En uppdatering på funktionärer inom föreningen bör göras.

§ 5.

Rovdjurssektionen
Den motion som inkommit i syfte att det görs en namnändring av
rovdjurssektionen avslås med att datum för inlämning varit för sent.
En röstning gjordes vid mötet där styrelsemedlemmar deltog ang. om
rovdjurssektionen skall kvarstå med sitt namn. Rösternas resultat:
P. Lindvall= Ja
P. Lövgren= Ja
P. Howells= Ja

C. Broman= Ja
M. Lindström= Ja
M. Ekberg= Nej

Beslut togs att Rovdjurssektionen behåller sitt namn och skall fortsätta att arbeta
efter sin planerade verksamhet.
§ 6.

Ekonomi
Bokslut är klart. Återbetalning från Finland av startavgifter vid Rasmästerskapet
är gjorda. Autogirobetalningsblankett planeras att skickas ut med
föreningstidningen.

§ 7.

Avelsnämnden.
Dokumentet ras är snart färdigskrivet. Det finns en ny uppdaterad lista på
hemsidan över hereditärt fria ataxihundar.

§ 8.

Svenska Stövarklubben
Det behövs tre representanter och tre suppleanter till deltagandet på
Stövarfullmäktige 2 juni 2018.
Motioner inför Stövarfullmäktige finns att läsa på Svstkl hemsida.
Svstkl sammankallar till en avelsnämnd där man vill att specialklubbarna
utnämner en representant att närvara. Beslut togs vid mötet att P.Lövgren
representerar SFF i avelsnämnden.

§ 9.

Medlemmars utträde
Vid mötet diskuterades medlemmar som begärt utträde från föreningen. Samt att
de ställt krav på återbetalning av medlemsavgift.
Beslut togs att Åke Sandström och Jari Rahm beviljas utträde ur föreningen med
omedelbar verkan i enlighet med deras egna önskemål. Samt att de återbetalas
medlemsavgiften för 2018 och de inte beviljas som ny medlem under
innevarande år (2018).

§ 10.

Facebook
Vid mötet diskuterades SFFs facebooksida som nyligen stängts ner.
Beslutades att öppna sidan på nytt. Information om riktlinjer och
förhållningssätt bör framgå med tydlighet.

§ 11.

Övriga frågor.
• Mässor- hänskjuts till nästa möte
• FFN fyller 30 år 2018 - SFF är inbjuden och strävar efter att låta en eller två
representanter åka dit.
• Nya Förtjänsttecken- Prisuppgifter presenterades av P. Lindvall och mötet
beslutade att köpa in 50 st förtjänsttecken.
• Vandringspriser och diplom- Hämtas av Cattis hos P. Örjeheim så fort som
möjligt.

§ 12.

Nästa möte.
2018-04-13 i Kalix

§ 13.

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

Sidensjö 13 mars

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

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

