Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 20/9 2018
kl, 19:00 via Skype.
Deltagare: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson,
Erik Carlsson, Leif Lundholm, Therese Östensson och Joakim Andersson. Inbjuden att delta:
Ingeborg Koivusaari, V-Kålaboda
§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.7/2018
Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 7/ 2018 till handlingarna.
§5
Provdata
Mikke berättar att Provdata ännu inte är komplett, försenat till tidigast slutet av oktober. Vi
måste fortsättningsvis skanna jaktprovsprotokollen. På KM:et kommer vi att tillämpa ett
gemensamt kollegium för dom 3 provorterna, Fällfors, Robertsfors och Vindeln.
§6
Qvinnokampen
25 anmälda hundar varav 11st elit 6st unghundar och 8 öppenklass. Vi behöver lägga ut en
hänvisning på Qvinnokampens hemsida/Facebook med resultat av lottningen som sker fredag
kväll.
Vi beslutar att hemsidan för Qvinnokampen kvarstår på samma sätt som tidigare
§7
Sponsorer Qvinnokampen
Totalt har vi i dagsläget fått ihop 33 700 kr från olika sponsorer, väntar in från några fler. Vi
räknar att ha en nettobehållning runt cirka 20 000 kr. Övriga priser som skall tillföras prisbordet
som Ingeborg nämner om är 2 st pallar hundfoder, ett minnespris (pokal) från Norrbottens
stövarklubb och ytterligare hundfoder från en ny tillverkare. Sen nämner Therese om ett pris
från Elon samt att Hasse inväntar svar från någon jaktbutik. De företag etc son sponsrar med
mer än 3000 kr ska ha klickbar länk från hemsidan till företaget. Mikke framhåller att materialet
dvs sponsorer med logga som skall läggas ut på hemsidan skall vara tillhanda senast tisdag den
25/9
§8
Ekonomi halvårsrapport
Hasse informerar. Enligt prognosen kommer vi att hamna på ett nollresultat.

§8
Domararvode på bortaplan
Domare som ställer upp och dömer på DM i Norrbotten från våran klubb anser vi behöver en
höjning av arvodet. Styrelsen beslutar: en höjning till 300 kr/ dag
§9
Jaktintresserade ungdomar
Therese nämner att det lämnats ut enkäter till några skolor runt Umeå bl a Tavelsjö som
ungdomarna fått ta del av och lämnat intresse för att vilja följa med ut på jakt. Det behövs göras
en samordning med oss jägare och även få stöd av jägarförbund/studieförbund för att få in
ungdomar på jaktstigen. Therese äger bollen och rullar den vidare i frågan. Återkommer när ngt
hänt som innebär att vi ska delta i ngn form
§ 10
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla styrelsemedlemmar som deltagit under kvällens möte.
§ 11
Nytt möte
Vi bestämmer om ett nytt när Therese återkommer med ngt från ungdomsgruppen
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