Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 29/3. 2021 kl:
19:00 via Skype.
Deltagare: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson,
Leif Lundholm, Erik Carlsson, Jeanette Markström, Therese Östensson
§1
Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla deltagare 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 godkänna protokoll från senaste styrelsemötet 2021-02-25 och att lägga
protokollet till handlingarna.
§6
SM
Vi tittar på alternativ till SM förläggningar. Alt, 1 Lövånger alt, 2 Vindelgallerian. Kyrkstaden
och Lövångers konferens verkar i dagsläget mest tilltalande. För att arrangemanget skänker SvStk
30 000 kr. Vi funderar på att göra en skrivelse till (svenskan) med ett förslag att hundägare
betalar domarna själva.
(Enligt senare uppgifter kommer styrelsen i SvStk att ta upp ett förslag om att utöka anslaget till
40 000 kr)
§7
Förslag till regelkommittén
Vi går igenom Gottnes förslag till ändring av jaktprovsreglerna.
Beslut: Vi tycker förslaget är bra och ställer oss bakom det på samma sätt som Norrbotten
tidigare gjort
§7
Utställningar 2021
Vi blir fortsatt tvungna att avvakta eftersom vi inte vet när vaccinationerna blir av, samt därefter
när föreskrifterna ändras för folksamlingar. Hur som helst är planeringen att Selet blir först ut.
Lars Widén är bokad. Vad kommer att hända om vi får för många anmälningar för en domare.
Behöver vi förboka ytterligare en reserv domare till våra utställningar. Inte helt lätt att förutse vad
som kommer att hända och att för säkerhetsskull boka en domare som ska vara stand by.
Beslut: För tidigt att ta ställning. Vi avvaktar och hoppas att vi inte får flera än 80 anmälningar.
§8
Mikkes statistik över genomförda prov
Vi tittar på sammanställningen över hur domarna har poängsatt de jaktprov som genomförts och
fördelningen mellan domare.
Vi beslutar att materialet tas upp på en kommande fullmäktigeträff

§9
Årsmötet
Beslut: Vi avvaktar med beslut om årsmöte och hoppas att vi kommer att kunna genomföra ett
vanligt årsmöte
§ 10
Domararvodet
Beslut: I årsmöteshandlingarna föreslår vi en höjning av arvodet till 300 kr/domardag
§ 11
Nästa styrelsemöte
Vi planerar in ett nytt skypemöte den 27/4
§ 12
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla deltagande för kvällens genomförda möte.
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