Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb
den 18/10 kl, 18:30 via Skype.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson,
och Leif Lundholm. Förhindrad att deltaga: Therese Östensson och 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
Godkännande av föredragningslistan
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
Genomgicks protokoll Nr: 7/ 2017 Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 7 / 2017 till
§5
Sponsorläget
Nytt som tillkommit är Utebutiken och Uteliv.se
Samt att Stjärna – Fyrkant är klar att skänka priser. Gottne kollar med XXL om priser. Det är klart
med pejlen, och sponsor godkänner att vi sätter ut den på ett lotteri. Gottne har fixat ett
presentkort på Uman.Home (hotellkedja) värde av 2 övernattningar. Baggen är klar med brons
som Therese har fixat.
§6
Sponsortavla
Guld – Silver-Brons
Mikke kollar med Print-Store om dom kan göra en lämplig Roll-Ups.
§7
Provrutor och kartor
Mikke passar in en tid med Leif Arvidsson och lägger in provrutorna på kartsystemet We-hunt.
§8
Hundtäcke SM-vinnare
Vi konstaterade att varje lokalklubb som anordnar SM-tävlingar tillhandahåller SM-täcke till
vinnande hund. Styrelsen beslutar att vi beställer ett hundtäcke i könsneutral kulör (möjligen
guld). Christel kontaktar Lisbeths Hund och Syverkstad i Holmsund för tillverkning.
§9
Förtjänsttecken
Gottne har till Svenska Stövarklubben lämnat förslag på fyra personer på tur att få mottaga
utmärkelser i samband med SM-middagen. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

§10
Under SM-dagarna
Jaktjournalen har kontaktat Mikke och Ted Karlsson kommer att vara med under tävlingarna i
vanlig ordning. Jaktjournalen sköter som vanligt liverapporteringen. Samt att Bearplay kommer
att ha en studio inne i gallerian där dom intervjuar deltagare. Leif Lundholm tar på sig att hjälpa
till med fotograferingen för klubbens räkning.
§11
Åsas kök
Gottne kontaktar Åsas -kök i början på nästa vecka, när vi börjar veta hur många som kommer.
§12
Tryck på muggar och kläder
Mikke visar upp en mugg som tryckts för SM- arrangemanget med Anders Brännströms fina
hare på.

§ 13

Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla som deltagit under kvällens möte.
§ 14

Nytt möte

Vi planerar in ett nytt möte efter SM-tävlingarna.
Protokollförare Mats Gustafsson

Justering

Gottne Lindgren

Mikael Nilsson

