Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns
Stövarklubb den 23/9 kl. 19:00 via Skype.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats
Gustafsson, Leif Lundholm, Erik Carlsson. och Jeanette Markström. Förhindrad att deltaga:
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 Leif L att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
§3
Föredragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
Styrelsen beslutar: Att lägga föregående protokoll till handlingarna.
§5

Föredragningslista
1.

Våra fasta jaktprov

3.

Avstämning klubbmästerskap

4.

Internationella provet i Burträsk

5.

Rapportering

6.

Stövarfullmäktige

§6
Klubbmästerskap
Syftet är att så långt möjligt nå en jämn fördelning av startande mellan de tre provorterna,
Burträsk, Vindeln och Jörn Fördelning enligt närhetsprincipen
§7
Internationella provet i Burträsk
Burträskbygdens internationella drevprov hare och räv. Vi planerar att forma en annons som
anspelar på Västerbottensosten. Maxantal startande 25 st.
.§ 8

Rapportering KM

Under KM:et kommer det att göras ett nytt upplägg med anledning av covid 19 läget. Provrutor
och domare lottas i god tid före provet och meddelas till berörda via mail. Domare och hundägare
gör upp om formerna för när och var de träffas provdagens morron. Efter dagens slut rapporterar
domaren resultatet från sitt skogsprotokoll till Mikael Nilsson, Leif Lundholm och Hans Olofsson

som ansvarar för provredovisningen för respektive ort. Provansvariga: Vindeln: Mikael Nilsson.
Robertsfors: Jan Erik Jonsson. Jörn: Roger Grenholm
§9
Stövarfullmäktige
Gottne rapporterar från stövarfullmäktige som avbröts sedan en majoritet av delegaterna i en
öppen omröstning beslutat att inte bevilja den sittande styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019. I och med att ansvarsfrihet inte beviljades tillsattes en interimsstyrelse med uppdrag att
sköta det mest akuta fram till ett nytt Stövarfullmäktige den 10 nov. Det tillsattes också en ny
valberedning med uppdrag att få fram en ny styrelse inför som ska väljas vid detta kommande
Stövarfullmäktige
§ 10
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla deltagare för kvällens möte.
§ 13
Nästa styrelsemöte
Vi beslutar att lägga nästa onsdagskväll den 11/11 kl. 19:00

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justering: Leif Lundholm

Ordförande

Gottne Lindgren

