Protokoll från styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 21/8 2018 kl, 19:00 via
Skype.
Deltagare: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson,
Erik Carlsson, Leif Lundholm, och 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
Föredragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
2018 Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 6/ 2018 till handlingarna.
§5
Stövarjägar´n
Stövarjägarn är inom kort klar Trycks av Printstore Kostnaden för 550 ex är 13500 kr.
§6
Utställningar 2019
Christel informerar om nästa års utställningar som läggs i Lycksele, Selet och Byske. Mera
information och vilka domare som kommer får vi klart längre fram.
§7
Qvinnokampen
Vi nämner konstruktionen av hemsidan för Qvinnokampen för att få till en sida som man länkar
från vår klubbsida.
Styrelsen beslutar: Sponsorer som skänkt ett belopp över 3000 kr får sin logga synlig med länk
till det företaget/organisation etc. Sponsorer under den summan får endast sitt namn på
hemsidan.
När det gäller hemsidan fortsätter vi med samma upplägg som tidigare Sidan har kostat 1400 kr.
Mikael kollar med hemsida 24. Gottne kontaktar Ingeborg för att informera och få synpunkter
på upplägget.
§8
Rapportering jaktprov
Ett nytt system, Provdata, för inrapportering av jaktproven. Mikael visar den nya sidans
uppbyggnad. Vi nämner att systemet kommer att tillämpas både på Qvinnokampen och KM. Vi
anser att vi behöver ha ett möte innan verksamheten drar igång, för att säkerställa att allt nytt
fungerar. Mikael kollar med Andreas Johansson (Svenska Stövarklubben) om frågetecken som
behöver rätas ut inför starten av Provdata.

Vid KM tänker vi prova ett nytt upplägg med ett gemensamt kollegium för alla tre provorterna
där vi använder nya Provdata för att gemensamt se jaktprovsprotokollen och Skype eller tel
möte
§9
Ekonomi
Hasse informerar om vår ekonomi. Vi har just nu ett underskott på 10500 kr. Utställningarna har
i år jämfört med i fjol gett ett bättre överskott. Skillnaden är 14600. För att budgeten ska gå
ihop i slutet av året behöver Qvinnokampen lämna ett överskott på ca 21 000 kr.
§ 10
Skogsprotokoll
Vi har från fullmäktigehåll hört att det saknas skogsprotokoll inför uppstarten. Mikael eller
Gottne beställer hem och fördelar ut till respektive.
§ 11
Medlemshantering
Vi har av Gunnar Petterson fått listor gällande medlemsstatistik, nya medlemmar, aktuella
medlemmar, U- listan (medlemmar som ej betalt, och behöver en påminnelse), nya stövarägare.
Vi får dessa listor den här vägen sedan Stövarklubbens kansli upphörde (Uno Ohlsson) Har i
skrivandets stund plockat ut 8 nya stövarägare (valp) här i Västerbotten. Vi resonerar om en
arbetsfördelning kring nya ägare. Styrelsen beslutar: Att Mats plockar ut nya ägare av
Smålandsstövarvalpar och får hjälp av Therese med kontakten med dessa. Vi behöver stämma
av alla nya mot senaste medlemslistan mot medlem/icke medlem.
§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla styrelsemedlemmar som deltagit under kvällens möte.
§ 13
Nytt möte
Vi bestämmer om ett nytt möte torsdagen den 20 september kl: 1830

Vid protokollet: Mats Gustafsson
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Mikael Nilsson

Gottne Lindgren

