Västerbottens läns Stövarklubbs Styrelsemöte i Vindeln 26/6 2012
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Ingeborg Stensdotter
Leif Lundholm, Sandra Sjölund Emilsson, Jerry Jonsson och Mats Gustafsson samt
10 veckor gamla Skardstugans Mila ( Är beskedlig och snäll under större delen av
mötet)
Ej närvarande: Magnus Ohlsson.
Ÿ Ordförande hälsar oss närvarande välkomna och går igenom förslaget

till agenda enligt nedan:
Ÿ Val av sekreterare och justerare för protokollet.
Ÿ Återkoppling till uppdrag från årsmötet (se årsmötesprotokoll)
Ÿ Rapport från Stövarfullmäktige
Ÿ Domare till Åseleutställningen 2013 (Ny blankett för utställningar)
Ÿ Ansökan om tillstånd för provsläpp
Ÿ “Foldern” och samarbete med sponsorer
Ÿ Övriga frågor

§ 1. Val av Sekreterare och protokolljusterare.
Mats G utses till protokollförare. Mikael N och Jerry J som justeringsmän.

§ 2. Uppdrag från Årsmötet

• Klubbens fonder:
Årsmötet beslutade att fonderna ska avyttras. Vi beslutar att avvakta lämpligt tillfälle
med avseende på kursen.
• Intäkt från utställning i Bredsele 2010
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda redovisningen från Norsjö stövargille. Nu
tillgängligt verifikat visar att intäkterna har redovisats.
• Ansökan om SM 2019
Underhandkontakter togs under Stövarfullmäktige. Formell ansökan kommer att lämnas

§ 3. Rapport från Stövarfullmäktige.
Gottne rapporterar beslut mm, från Stövarfullmäktige för övriga i
Styrelselen. Exempelvis NbLStK, motion om ändring om fastställande av drevdjur, §
11
Som röstades igenom på Stövarfullmäktige. Kommer att inarbetas i kommande regelöversyn

§ 4. Kassarapport.
Hans redovisar en dyster siffra från hittills genomförda hundutställningar då
ekonomin gått kraftigt i förlust pga, fåtalet hundar i ringarna. Hittills visar utställningarna ett underskott på 11 516 kr back.

§ 5. Utställningar i framtiden.
På grund av minskade valpregistreringar har det som tidigare nämnts blivit färre
hundar i våra utställningsringar. Vi undersöker möjligheten att ta bort några av
våra nuv, utställningar tex, Åsele 2013 samt att flytta Nordmaling och Vännäs
utställning till Selet där man kan ha ett medlemsmöte i anslutning som kan locka fler.
Framledes skulle uställningsprogrammet se ut så här:

Selet, Gumboda/Bureå/Byske och Bredsele/Lycksele. Lycksele kommer att ha en
stor jaktmässa 1/6 2014 som skulle vara ett lämpligt datum att klämma in en utställning i anslutning till mässan. Skulle vara ett fint tillfälle att locka flera utställare.

§ 6.Utställningsansvarige.
Ingeborg får i uppdrag att kolla med Uno O om vi kan stryka Åsele 2013
Och övriga ändringar i utställningsprogrammet i framtiden.

§ 7. “Foldern” och samarbete med sponsorer.
Att försöka skaffa fler sponsorer som satsar i vår klubb tex, Sveaskog, Holmen
Agria, Ikea mfl,
a. Att man har ett antal huvudsponsorer till vår klubb. Sen har vi särskilda sponsorer
För tävlingar som DM, Kvinnokamp och mfl,
b. Vi beslutar att försöka hitta sponsorer så att vi kan förbättra vår ”Folder” som vi nu
fortsättningsvis ska kalla ”Harjägaren”. Här behöver vi alla hjälpas åt att hitta sponsorer. Vi bestämmer ett avstämningsdatum till den 25/7. Mikael N utses som koordinator för foldertryck. Mikael i samarbete med Leif tar på sig att förnya vår logga så att
den får en bättre upplösning.
c. Deadline för folderutskick senast omkring den 15-20/8

§ 8. Utskick till medlemmar.
Kollar möjligheten att i framtiden kunna sända ut ett program per år där årsmöteshandlingar samt övrig information finns med. Kollar med andra klubbars rutiner.

§ 9. Rasmästerskap.
Vi har fått förfrågan av Schillerföreningen om att få ha sitt rasmästerskap hos oss
under hösten i anslutning till något av våra ordinarie prov. Rasmästerskapet kommer
att göras som endagarsprov. Micke N kollar Vännäs som lämplig plats.

§ 10. Elitprov räv.
Leif L framhåller intresset för rävhundar och rävprov. Han vill att utsikterna kollas
Om möjligt att kunna starta på elitprov Räv på ordinarie elitprov. Detta förslag får vi
ta med oss till nästa års fullmäktigemöte.

§ 11. Medlemsservice.
Vi föreslår att endast förmedla annonser mm, för våra egna medlemmar på vår klubbsida.

§ 12. Avelskurs/avelskonferans.
Förslag om att årligen ha en exempelvis avelskurs/konferens för våra medlemmar.
Då kanske man skulle få fler att våga sig på att skaffa en valpkull i sin tik. Detta är ett
förslag som togs upp på Stövarfullmäktige.

§ 13. Ansökan om tillstånd för provsläpp.
Ansökan om provsläpp kommer ej att göras då det blev nya föreskrifter förra säsongen då SKK är ansökningsinstans där det krävs att antalet deltagande personer i förväg anmäls. Efteråt ska en slutrapport avges. Alltså för komplicerat anser vi!

Därför föreslår vi att vi kör våra genomgångar i länet Lör 25/8. Ett mail kommer att
sändas ut till samtliga fullmäktige i god tid.
Vi bokar in en ny preliminär mötestid torsdag 9 aug kl 16.00
Därmed avslutas styrelsemötet denna gång.

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justeras: Mikael Nilsson

Justeras : Jerry Jonsson

