Protokoll från styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 19/8 kl 19:00 via Skype.
Deltagare: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Mats Gustafsson, Leif Lundholm, Erik Carlsson.
Jeanette Markström.
Förhindrad att delta: Christel Karlsson och Therese Östensson.
§1
Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla deltagande välkomna, och förklarade mötet öppnat.
§2
Val av sekreterare och protokolljusterare.
Mats G valdes till protokollförare, samt att Leif L tillsammans med ordföranden att justerar protokollet.
§3
Föredragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
Genomgicks föregående protokoll. Styrelsen beslutar: Att lägga föregående protokoll till handlingarna.
§5
Föredragningslista
1.
Motioner stövarfullmäktige
2

Upplägg klubbmästerskap

3.

Protokoll/firmatecknare

4
Övriga frågor. Skrivelse till Norsjö/Skellefteå Stövargille med anledning av gillesmästerskap.
§6
Motioner
Motionen som innebär att SM lottas ut till distrikt vill vi avslå. Vi vill att nuvarande modell med att resp
lokalklubb ansöker om att få arrangera SM ska vara kvar Gäller både hare oh räv, Vill tillstyrker motionerna
från Dalarna när det gäller den ekonomiska redovisningen.
§7
Upplägg KM
Vi godkänner förslaget från Mikke när det gäller upplägget Lottning av provrutor och därmed domare görs
innan provdagen. Hundägaren tar kontakt med domare som om det går tar egen bil ut till provmarken
Reseersättning utgår. Mera inf kommer att finnas på hemsidan. Vi behöver utser Hasse och Leif till standby
personer. Mikke huvudansvarig. Provorter Vindeln, Jörn och Robertsfors Mikke ansvarar för fördelning av
hundarna
§8
Firmatecknare
Beslut enlig bilaga
§9
Gilleskamp Skellefteå/Norsjö stövargille
Mikke gör en skrivelse till ansvariga i gillet angående deras upplägg som strider mot jaktprovsverksamheten
och dess syfte. Hela styrelsen är enig att man skall följa SKK:s och svenska stövarklubbens förordningar och
regler som råder.
§ 10
Mötets avslutande
Ordförande tackar alla närvarande som deltagit på kvällens möte.
§ 11
Nästa styrelsemöte
Vi beslutar att lägga nästa möte längre fram under hösten. 23 sept på förslag kl: 18:30

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justering: Leif Lundholm

Gottne Lindgren

