Mötesprotokoll från styrelsemöte Västerbottens läns Stövarklubb den 6/2 2018 kl,
18:30 via Skype.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats
Gustafsson, och Leif Lundholm, Therese Östensson. Förhindrad att delta: Joakim Andersson.
§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla deltagande välkomna, och förklarade mötet öppnat.
§2
Val av sekreterare och protokolljusterare.
Mats G valdes till protokollförare, samt Mikael N att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
§3
Förslag till föredragningslista
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 9/ 2017 till handlingarna.
§6

Bokslut

Hasse redovisar 2017 och resultatet är före bokslutsdispositioner och skatt, som är en summa av
93 517 sek. Hasse tillägger att även om kassan är stabil nu, så har vi ju trots allt en del
kostsamma aktiviteter.
Styrelsen beslutar:
Att höja avgifterna för utställningar (Junior-, Ungdoms-, Öppen-, Jakt- och Championklass) till
300 kr. I övrigt inga ändringar.
Att pröva Screen Reklam i Lycksele som leverantör av priser till årsmötet. Därefter tar vi
ställning till fortsättningen.
§7
Sponsoravtal Qvinnokamp 2018
Vi har fått klart från Nordisk Vindkraft om sponsorbidrag någonstans mellan brons och silver.
Gottne tar på sig att skriva ett förslag på avtal som är flerårigt. Mats översänder detta till
företaget, eftersom han har kontakten med dom.
§8
Årsmötet 2018
Gottne har tagit in jämförande offerter från Vindelngallerian och Hotell Lappland.
Beslut: Eftersom det skiljer 3000 kr till Hotell Lapplands fördel väljer vi att lägga
fullmäktigeträffen och årsmötet dit den 24 mars.
Manusstopp för handlingar till årsmötet 10 mars.
Fortsättning årsmöteshelg
Mikke har ett trevligt förslag att som årsmötesdeltagare skulle man kunna utnyttja Hotellets
trevliga arrangemang just den helgen med hotellrum med middag, orkester och dans. Så det är

upp till var och en att boka om man är intresserad och bekostar själva. Mer Information i
kommande kallelse. Gottne har ett förslag om en inbjuden föredragare vid anslutning till själva
mötet en, veterinär exempelvis.
§9
Utställningar 2018
Christel informerar lite om Lyckseleutställningen, som sker i samband med utemässan och på ny
plats (travet) Samt berättar hon om en genomgång för utställningsansvariga och ringsekreterare
under våren i Kroksjö utanför Umeå.
Styrelsens beslut: Stövarklubben står för kostnader i samband med utbildningen.
§10
Ringträning och föreläsning
Therese undersöker förutsättningarna för ringträning och föreläsningar
§11
SM sidan och sponsorer
Vi tar upp den aktuella hemsida efter SM: et med sponsorer, där vi idag betalar 1495 kr /år till
hemsida 24. Leif tar på sig att spara den efter att den automatiskt försvinner efter ett per månader.
§12

Klubbdata och hitta stövare

Mikke berättar om hur klubbdata fungerar idag (ganska krångligt) samt den nya stövarklubbens
(hitta stövare) som är under uppbyggnad liknande älghundsklubbens jyckedata. Vi har en
förhoppning att dessa två förbättras och utvecklas till fullo, en förhoppning vi förmodligen delar
med andra lokalklubbar
§13
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla som deltagit under kvällens Skypemöte.
§14
Nästa styrelsemöte inför årsmötet
Vi planerar in ett nytt möte via Skype den 6/3 kl: 18:30
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