Protokoll från styrelsemöte Västerbottens Läns Stövarklubb, 2021-02-25
Närvarande; Gottne Lindgren (ordf), Mikke Nilsson, Christel Karlsson, Erik Carlsson,
Hans Olofsson
Frånvarande: Mats Gustafsson, Therese Östensson. Jeanette Marksröm, Leif
Lundholm
§ 1. Utsänt förslag till föredragningslista fastställs utan tilläggspunkter
§ 2 Val av sekreterare och protokolljusterare
Gottne väljs till mötessekreterare. Mikke får i uppdrag att tillsammans med ordföranden
justera dagen protokoll.
§ 3 Genomgång av protokoll från styrelsemötet 2021-01-20
Beslut: Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
§ 4 Rapporter
Gottne rapporterar från Regelkommittén första möte som huvudsakligen handlade om vilka
moment som ska vara med i drevprovsanvisningarna. Verkar som om de flesta är överens om
att Ukl ska vara kvar liksom att när det gäller skall delas klang/ton och hörbarhet. Lite delade
meningar om hur det ska bli med drevet. Ska drevsätt och drevfart delas? Hur poängsätter vi
jaktlust? Lydnad? Nästa möte i Regelkommittén tis 9 mars..
§ 5 Återkoppling vår medlemsutveckling
Vi går översiktligt igenom den rapport som Leif sammanställt. I materialet görs en jämförelse
mellan medlemslistan 2013/14 med motsvarande 2020/21. När vi går igenom vilka personer
som lämnat ser vi att de flesta är i den åldern att de inte längre har något utbyte av något
medlemskap. Vi hittar också många som saknas p g a dödsfall.
Beslut: Vi lämnar materialet för den här gången och följer vår medlemsutveckling
fortsättningsvis via den mail vi varje månad får från SKK. Beroende på utvecklingen kan vi
behöva återkomma till vår medlems status.
§ 6 Jaktprov säsongen 2021/22
Vårt nedanstående beslut ska snarast ses som ett planeringsunderlag. Mycket kan fortfarande
hända
Beslut: Vi lägger in följande jaktprov
okt 2/3 KM, Vindeln, Jörn, Robertsfors
okt 9/10 Qvinnokampen (Byte med KM med anledning av marknaden)
okt 18/19 DM Fällfors
nov 3/4/5 SM Lövånger
nov 27/28 Ostprovet Burträsk (enligt senare överenskommelse med berörda)
§ 7 Årsmöte och verksamhetsberättelse
Vi konstaterar att det är fullt möjligt att genomföra ett digitalt möte men tror inte att vi får
samma uppslutning och därigenom missar vi många värdefulla synpunkter. Vi har också en
hel del priser som ska delas ut både för säsongen 2019/20 och 2020/21.
Beslut: Vi avvaktar och hoppas att vaccineringar och den övriga utvecklingen av corona gör
det möjligt att ha ett vanligt årsmöte.

§ 8 Utställningsprogram
Christel går igenom nu gällande förslag. Vad gör vi med den utställning som brukar ligga
under Utemässan. Eftersom utemässan är inställd behöver vi hitta en annan lösning.
Beslut: Vi ligger kvar med tidigare
3 juli Selet. Lars Widén
15 aug Gumboda Gunnar Norlin
Ny: 25 juli Lycksele, Göran Johansson (klar enligt senare överenskommelse. Ansökan
inlämnas till SvStk)
§ 9 Nästa styrelsemöte
25 mars kl 19.00

Vid protokollet Gottne L

Justeras Mikael N

