Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns
Stövarklubb den 11/11 kl.: 19:00 via Skype.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats
Gustafsson, Leif Lundholm, Erik Carlsson, Jeanette Markström, 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 med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.
§5
Föredragningslista
1.

Återkoppling fullmäktigemötet.

2.

Kollegium via Skyp

3.

Betalningstjänsten Payson

§6
Återkoppling från fullmäktigemötet.
Gottne redovisar från det återupptagna fullmäktigemötet den 10/11 . Fredrik Bruno SKK hade ett
långt inlägg inledningsvis kring begreppet ansvarsfrihet ii en styrelse. Det framfördes att
”ansvarsfrihet” skulle vara kopplat till frågor om föreningsjuridik och överskridande av styrelsens
befogenheter i första hand vad gäller den ekonomiska förvaltningen. Det hade aldrig misstänkts
några ekonomiska oegentligheter därför togs ansvarsfrihetsfrågan upp ännu en gång varvid ett
enat fullmäktige beslutade ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 liksom
tidigare för 2018. Val enligt valberedningens förslag.
Budget och motioner enligt styrelsens förslag.
En av de frågor som varit en stor del av irritation är handläggningen av Hundprov.stovare.
Direktivet från fullmäktige var att vi skulle ha ett system som vi själva äger till skillnad från det
vi tidigare använt Trots detta har vi nu fått veta att SvStk inte äger källkoden till
Hundprov.stovare vilket innebär att vi inte kan påverka som vi vill och dessutom hela tiden måste
betala avgifter både för nyttjande (ca knappt 70 tkr per år och 1500 kr/tim både för support och
utveckling). Avtalet undertecknades av ordf i SvStk den 28 aug d v s fredag före söndagens
fullmäktige. En fråga blir hade ordföranden rätt att binda upp SvStk i sådant här avtal innan det
diskuterats i styrelsen eller i fullmäktige.
§8
Kollegium
Vi har nu genomfört två st webbaserade kollegium. Har fungerat jättebra och ger en bra
validering av hur vi dömer i länet. Den erfarenhet som vi har är att respektive fullmäktige måste

ta ett större ansvar så att drevprovsberättelsen är korrekt och att eventuella diskussionspunkter om
poäng och domarens ståndpunkter är huvudsakligen avklarade innan provet behandlas vid
kollegiet.
Stort tack till Mikke som är motor i allt detta
§9
Betalningstjänsten Payson
Hasse har kritik mot hur betalningssystemet Payson. Dels att försvårandet att få ut pengarna då
klubbens huvudman endast har access till åtkomst, vilket idag är ordföranden istället för
kassören. Styrelsen beslutar: att se över om vi kan vara utan den tjänsten
§ 10
Mötets avslut
Ordföranden tackar alla i styrelsen för kvällens Skype möte.
§ 11
Nytt möte
Vi tittar i almanackan, och finner ett datum ons. den 16/12 kl.: 19.00

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justeras:
Gottne Lindgren

Leif Lundholm

