Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 19/8 kl 19:00
via Skype.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats
Gustafsson, Leif Lundholm, Erik Carlsson. och Therese Östensson. Förhindrad att deltaga:
Jeanette Markström.
§1

Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla 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
Gokännande av föredragninslistan
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
Genomgicks protokoll Nr:2/ 2019. Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 2/ 2019 till
handlingarna.
§5

Föredragningslista
1.
2.

Årets utställningssäsong. Ekonomi och reflexioner.
Qvinnokampen

3.

Avstämning anmälningar, lokalbokningar och domare

4.

Kollegium

5.

Övriga frågor

§6
Utställningar resultat
Vi kan konstatera att vi haft en mycket bra utställningssäsong Stor kredit till alla som varit
engagerade. Det lyckade resultatet torde delvis bero på att vi har en bra organisation för våra
utställningar. Allt från stövargillena i Lycksele, Norsjö/Skellefteå, Mikke Nilsson m fl som sköter
utställningen i Selet och vår utställningsansvarige Christel Karlsson.
Det ekonomiska resultatet framgår av bilaga. Det slutliga resultatet från årets utställning i
Bredsele saknas. Det som redovisas är resultatet från 2018. Vi har en regel som gör att gillena får
50 % av intäkterna på plats (lotterier, fika mm) Hur hanterar vi Selet där samma jobb görs av
privatpersoner.

Beslut: Gottne och Hasse får i uppdrag att forma en fördelning/ersättning till frivillig personal
som gör samma jobb i Selet men saknar ett lokalt stövargille. Domaranskaffning för 2020 är i det
närmaste klart.
§7
Qvinnokampen 10 års jubileum
I dagsläget har vi 14 anmälda. Max talet är 25 st. Lokalbokning är klart. Hundägare bokar själva.
Vi har i år ingen Unghundsklass utan alla startar i Öppenklass eller Elitklass
Sponsorer
6200 kr från Nordisk Vindkraft AB, 5000 kr från Jägareförbundet, Svedea 5000 kr, Folksam
3000 kr , Svenska Stövarklubben 5000 kr och ett antal flera sponsorer. Ingeborg har samlat priser
och har dessutom kontakten med sina tidigare sponsorer.
Kollegium
Blir ett nytt upplägg som gör att det ska flyta bättre i rapporteringarna. Mikke förhandsvisar för
oss hur rapporteringarna ser ut med inloggningar och överföringar av provresultat. Lokala
genomgångar hålls under augusti månad på olika platser.
§8
Uppföljning ekonomi
I dagsläget + 14 tkr bättre än motsvarande period i fjol
§9
Ungdomsverksamheten
Läger i trakterna av Tavelsjö vecka 44 eller under höstlovet
§ 10
Medlemstatus
Medlemslistan i dagsläget 475 namn 18 färre än i fjol, Några har inte betalt ännu. Mats har
plockat ut ett antal nya hundägare som han försöker kontakta.
§ 11
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla i styrelsen som deltagit under kvällens möte.
§ 12
Nästa styrelsemöte
Vi beslutar att lägga nästa möte måndag 16 sept kl: 19:00

Vid protokollet:

Justering:

Mats Gustafsson

Mikael Nilsson

Gottne Lindgren

Preliminärt resultat för utställningar 2019.
Intäkter

67885

Utgifter

34267

Resultat

33618

Fördelning mellan utställningsorter
Lycksele
Selet

13080

12695

Bredsele

7843

Kostnader domare och sekreterare
Domare

Sekreterare

Lycksele

2487

1897

Selet

3125

1877

Bredsele

1453

1813

Notera att detta är en preliminär prognos.

