Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den
2019-12-11 kl 18:30. Samlingsplats: Bygdegården i Tavelsjö.
Deltagande: Gottne Lindgren, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson, Leif
Lundholm, Erik Carlsson. och Therese Östensson. Förhindrad att delta: Jeanette Markström och
Hans Olofsson.
§1
Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla deltagande välkomna, och förklarade mötet öppnat. Vi börjar med en
julbuffé från ICA Kvantum. Bra
§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
Förhållningssätt vid våra Skype möten
Vi är överens om att våra Skype möten kan bli bättre. Dels ska vi börja på utsatt tid, vi ska hålla
oss till ämnet på föredragningslistan, inte prata i mun på varandra och vara väl pålästa. Alla ska
ha med aktuell föredragningslista.
§5
Föregående protokoll.
Genomgicks protokoll Nr:4/ 2019.
Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 4/ 2019 till handlingarna.
§6

Utvärdering av Qvinnokampen
1.

Lokaler

2.

Mat

3.

Kollegium och prislista

4.
Ekonomi
Det ekonomiska utfallet blev
Intäkter: avgifter 44 215 kr, sponsorintäkter 52 200 kr
Utgifter: 76 693 kr
Beslut. För att vi ska få ett underlag för kommande år beslutar vi att skicka ut en digital enkät till
de som deltagit i Qvinnokampen. Vi vill fr f a få ett underlag för jämförelse mellan Bratten och
Ansia Camping Uppdrag till Therese och Leif
§6
Resultatrapporten
Beräknat nettoöverskott: 34 720 kr

§7
Medlemsläget
I dagsläget 474 och ett antal nya valpköpare som vi önskar få in i medlemslistan innan årets
utställningar tar fart.
§ 8.
Hur ska vi synas i Stövaren
Beslut: Vi utser någon som har koll på utgivningsdato och manusstopp för Stövaren. Skickar
påminnelser till utställnings- resp jaktprovsansvariga för att få in resultat och bilder. Behöver
inte vara så dramatiskt. Det viktiga är att vi kommer igång.
§9
Skrivelse från Lycksele Stövargille.
Beslut: Vi beslutar att besvara skrivelsen. Uppdrag till Mikke och Gottneg
§ 10
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla deltagande i styrelsen som deltagit under kvällens möte, samt att det
önskas alla en God Jul och ett Gott nytt År.
§ 12

Nästa styrelsemöte

Vi beslutar att lägga nästa möte längre fram i tiden samordnat med förberedelserna inför årsmöte
och fullmäktigeträff.
Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justering: Mikael Nilsson

Gottne Lindgren

