Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 6/3 2018 kl,
18:30 via Skype.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats
Gustafsson, Therese Östensson och Joakim Andersson. Förhindrad att delta: Leif Lundholm.
§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
Föredragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
Protokoll 1/2018
Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 1/ 2018 till handlingarna.
§5
Årsmötet/fullmäktigeträff
Gottne har satt in annonser om kallelsen i både dagstidningarna VK och VF, som kommer ut
lördagen 10/3. Samt att kallelse och årsmöteshandlingar finns redan att ladda ned från vår
hemsida. Årsmöteshandlingarna kommer även att tryckas i häftesform som finns i vanlig ordning
på mötet.
§6
Årsmötet övrigt
Vid förra styrelsemötet nämnde vi om att eventuellt ha en föreläsare mellantid på
årsmötet/fullmäktigeträff. Gottne tog på sig att undersöka att få dit Anna Pamuk som jobbar på
Fjällveterinärstationen i Strömsund. Enligt nya uppgifter som uppkommit sedan senast, är att
hon kommer att hålla föreläsning på Utemässan i Lycksele. Styrelsens beslut blir då: Att det inte
är nödvändigt att bjuda in henne till årsmötet eftersom hon deltar på utemässan i Lycksele om
cirka 2 månader.
§7
Budget 2018
Hasse informerar att årsbudget är klar i princip och kommer att presenteras i vanlig ordning på
vårt årsmöte.
§8
Ersättningar startande på SM och Nordiskt mästerskap
Vi i styrelsen tog upp om att andra lokalklubbar ersatte/betalade i någon form deras startande
ekipage på större mästerskap som SM och Nordiskt mästerskap. Vi kom fram till att bidra även vi
på något sätt.
Styrelsens beslut blir: Att ersätta startavgiften till de ekipage som kvalat, till SM och Nordiskt
mästerskap.

§9
Valärenden
Vi tog upp i resonemanget för Västerbottens läns Stövarklubbs framtid och dess nuvarande
styrelse om att vi skulle behöva intressera fler till att axla en möjlig suppleantplats. Gärna en
yngre person/personer som kan vara till gagn för vårt styrelsearbete i olika former i framtiden.
Vi har ju naturligtvis en valberedning som gör ett bra jobb, Men vi kan ju alltid bidra med ett
tipps om en lämplig person. Mikke berättar att hans vardagliga arbetsschema kommer att
förändras, vilket innebär att han kommer att få mindre tid för sitt nuvarande styrelsearbete, samt
att han dessutom har späckat schema inom musiken.
Styrelsens beslut: Att kolla om eventuella kandidater för framtiden.
§10
Medlemsstatistik
Av senaste listor vi fått från antingen Gunnar Petterson eller Uno Olsson framgår att vi i
nuvarande datum har en medlemsförändring ned till -44 st eller 9% sedan årsskiftet då vi var
516 mot dagens 472. Många av dessa har fått en andra på minnelse redan, och verkar behöva en
tredje sådan. Vi hoppas att detta är en ren tillfällighet och ingen långvarig trend, med ett sådant
bortfall. Styrelsens beslut: Mats undersöker!
§11
Ringträningar
Therese har kollat upp det med ringträningar under våren. Datum kommer senare!
§12
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla som deltagit under vårt styrelsemöte denna kväll.

§13

Nytt möte

Vi beslutar att inte ha något nytt möte innan årsmöte/fullmäktigeträffen. Vi beslutar att ha
kommande möte inför utemässan och dess utställning.
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