Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 16/12 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 lägga föregående protokoll till handlingarna
§5
Ekonomi med preliminärt bokslut
Hasse redovisar preliminär balans och resultatrapport med ett beräknat resultat på ca 40 tkr. Vi
funderar över hur vi ska hantera framtiden. Vi har drygt 470 tkr i likvida medel vilket naturligtvis
är stabilt och bra. Vi har gått med överskott alla år fr o m 2011. Vi behöver inför årsmötet
fundera över hur vi i fortsättningen ska hantera utgifter relativt intäkter. En balans mellan intäkter
och utgifter bör vara eftersträvansvärt där medlemmarna känner att de får en större del
kommande intäktsöverskott.
§6
Aktuellt från SvStk
Information från Leif och Gottne
§7
Medlemsläget
Vi konstaterar att medlemsantalet rasar neråt för varje lokalklubb! För vår del har vi per sista nov
minskat med 8,9 % jämfört med motsvarande period 2019. Genomsnittet för SvStk är 4,9 % Vi
förlorar mest av alla lokalklubbar. Vi hittar ingen logisk förklaring som är sådan att kan säga att
det med säkerhet beror på det ena eller det andra. Vi beslutar att dra ut listor från 1 till 2 år bakåt
och jämför dagsaktuell lista, och hoppas kunna reda ut en del av tappten!
§9
Mötets avslut
Ordföranden tackar alla för kvällens skypemöte.
§ 11
Nytt möte
Vi tittar i almanackan, och finner ett datum ons den 27/1 kl: 19.00

Vid protokollet: Mats Gustafsson
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