Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns
Stövarklubb den 17/4 2018 kl, 18:30 via Skype.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats
Gustafsson, Erik Carlsson, och Leif Lundholm, Förhindrad att delta: 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
Föredragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
2018 Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 2/ 2018 till handlingarna.
§5
Monteruppställning vid Lyckseleutställningen.
Hasse kollar med Lycksele stövargille angående sysslor och arbetsfördelning runt montern.
Anders Högberg är ny ordförande i gillet, och han har goda planer för detta. En storbilds-TV och
ett bildspel från vårat SM m,m kommer vi att visa. Gottne kollar material från SvStk.
§6
Försäljning vid montern
Vi planerar att ha försäljning av artiklar såsom mössor, t-skirts, kepsar och muggar liknande som
vi fördelade ut vid SM, med vårt klubblogga som vi beställer 50 st av.
§7
Pokaler och priser inför utställningarna
Pokaler kommer att beställas av Screen Reklam i Lycksele.
§8
Fullmäktige/Provledning Robertsfors
Mikke berättar att Göran Rönnberg, Östra Gunnsmark blir Erik Carlssons nya kommissarie och
hjälpreda vid elitproven.
§9
Dommarlista och utbildningar 2018
Mikke tänker göra en uppdatering av domarlistan inför hösten. Viktigt att blivande domare som
gjort klart med den teoretiska utbildningen koms ihåg vid våra fasta prov där de kan gå vidare
som aspiranter. Gäller naturligtvis också de rörliga proven. Ett stort ansvar ligger naturligtvis
också på var och en.
§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla som deltagit under vårt styrelsemöte denna kväll.

§ 11

Nytt möte

Vi beslutar att ha ett nytt möte den 15/5 kl 18:30

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justeras:

Gottne Lindgren

Mikael Nilsson

