Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 12/6 2019
kl, 19:00 via Skype.
Deltagare: Gottne Lindgren, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson, Erik Carlsson,
Hans Olofsson , Therese Östensson, Leif Lundholm och Jeanette Markström.
§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.
1/ 2019 Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 1/ 2019 till handlingarna.
§5
Utställningar
Kritik och resultat från våra hundutställningar sänds till Gerd Larsson utställningsansvarig
NblStk. Styrelsen beslutar: Att Mikael kontaktar Gerd för att få fram en rutin som gör det
snabbare att få tillbaka resultaten för att vi ska kunna lägga in på resultatsidan så fort som
möjligt.
§6
RR prov anmälan
Mikael berättar att ny rutin gäller i höst för anmälan om RR prov. Skall anmälas in förväg till
regionens fullmäktige och sedan inläggas i stovare.hundprov.vbsk.se Allt enligt beslut på
årsmötet
§7
Medlemsrapport
Vi har till dagens datum fått in 21 nya medlemmar sedan senaste styrelsemötet i februari. Till
dessa har det tillkommit ett antal ungdomar som Leif har haft kontakt med. Hasse har även
betalat för dessa.
§8
Räv-SM
Vid årsmötet framfördes önskemål från Mellanbygden om att eventuellt söka SM för hundar
som driver räv. Oklart hur stort det faktiska intresset egentligen är. För att klarlägga detta har
Erik har gjort ett utskick till medlemmar i Mellanbygdens stövargille för att försöka få ett
intresseunderlag. Intresset verkar så här långt svalt.
§9
Ungdomsverksamheten
Vi årsmötet reserverade vi ca 14 tkr att användas till ungdomsverksamhet. Beloppet motsvarar
den besparing som blev resultatet av att vi beslutade att inte längre producera Stövarjägarn.
Therese informerar om pågående ungdomsarbete som syftar till att få ungdomar att visa
intresse för skog och friluftsliv. Kan vara en bra början för att de ska få intresse för jakt och
kanske ta jägarexamen

§ 10
Fotografering vid utställningar
Therese nämner att det vore bra om vi behöver vara försiktiga när vi väljer bakgrund för våra
utställningsbilder. Detta för att så långt möjligt undvika att personer kommer med på bilder
utan att tillfrågats.
§ 11
Rasmästerskap
Christel informerar att en förfrågan har inkommit från Schillerföreningen om att ha ett
rasmästerskap i Vindeln. Datum skulle i så fall bli den 9/11. Vindelns stövargille har lämnat
klartecken
§ 12
Qvinnokampen 2019
I år är det 10-års jubileum. Förläggningen blir Ansia Resort. Vi har offert på mat och boende.
Gottne har varit i kontakt med Ingeborg om årets upplägg, och rutiner för Qvinnokampen.
Ingeborg kontaktar alla i sin sponsorlista från föregående år. Mats G kontaktar Nordisk Vindkraft
AB, samt att Hasse kontaktar de företag som han har haft kontakt med tidigare och Peab
(Vattenfall). Gottne kontaktar Moderna djurförsäkringar samt Svedea och Jägareförbundet..
Hasse kollar med kommunen gällande sponsring för middagen
Vi beslutar också att godta offerten från Ansia Resort
§ 13
Kollegium Qvinnokampen
Vi kommer att ha ett bättre upplägg gällande kollegium på Qvinnokampen i år, så att det går
snabbare. Vi behöver en större stab som går igenom resultaten direkt domare och hundägare
kommit från skogen.
§ 14
DM Fällfors
Vi går igenom kostnadsförslag för dom olika paketen gällande mat och logi och beslutar att
godkänna offerten med en ändring som innebär att vi inte bjuder på mat ankomstkvällen utan
att det får räcka med kaffe och smörgås
§ 15
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla som deltagit under kvällens Skypemöte och önskar en bra sommar.
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