Västerbottens läns stövarklubbs styrelsemöte. 2012-01-26 i Vindeln
Deltagare: Ingeborg Stensdotter, Mikael Nilsson, Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Jerry
Jonsson,
Mats Gustafsson.
Frånvarande: Olof Norberg, Sandra Sjölund Emilsson och Leif Lundholm.

.Ordförande hälsar oss välkommna, och därmed är mötet öppnat.
§ 18 Val av mötesfunktionärer.
. Mats G utses som protokollförare, samt Gottne och Jerry utses som justeringsmän.

§ 19.

Fullmäktigeträff och årsmöte.

Inför fullmäktigeträff i LSE har ett datum preliminärt spikats till den 10/3
Gottne kollar med ort angående lokal. Årsmötet har ett prelimiärt datum den
31/3 Hasse kollar med Norsjö som mötesplats. Fastställande sker snart
med kallelse till fullmäktige, samt folder/inbjudan sänds ut till medlemmar
i god tid.

§ 20. Kassarapport.
Hasse visar preliminär balans och rusultatrapport, samt 2012 års beräknade
resultatbudget.

§ 21. Utställningar.
Som tidigare diskuterats att eventuellt i mån att samköra utställningar med andra
jakthundsklubbar. Ingeborg säger att det finns behov att utbilda en ringsekreterare
vid antal över 28 hundar krävs 2, st sådana. Beslut togs även av styrelsen att beställa
nya BIR/BIS priser och rosetter.

§ 22.Representationsförslag fullmäktige 7-9 juni Östermalma.
Beroende på aktuell medlemsantal utses representanter, i det här fallet 5, st. Vårt
delegationsförslag i kraft av styrelse. Ordförande, medlemsansvarig,
jaktprovsansvarig, kassör,samt
utställningsansvarige. Ärendet kommer att fastslås av årsmötet.

§ 23. Jaktprovsansvarige.
Under november – december startade i stort sett lika många hundar i ÖKL som under
föregående period
72 hundar har startat på ÖKL-prov och 4 hundar på särskilt rävprov.

Ytterligare 5 hundar har godkänts på RR-prov och totalt har 19 hundar godkänts
sedan 21/8.
Räv-SM i Robertsfors var en riktig succé där SM-staben gjorde ett fantastiskt jobb
Ett lyckat drag var direktsändningen med GPS. Där kunde man följa hundarna direkt
via sin dator
eller på storbildskärm tillsammans med andra entusiaster.
Elitklassprovet i Robertsfors blev inställt pga dåliga förhållanden med mycket skarpt
före.
Men vi har trots det till och med den 31/12 2011 genomfört 151 provdagar i EKL. x 1
EKL, 59 x 1 ÖKL, 6 x 1 SR och 2 x 1 EKL-Räv.
Domarkåren har gjort ett mycket förtjänstfullt jobb och skall ha all heder för sitt
engagemang i klubben.
Mikke vill att en extern hårddisk samt tangentbord införskaffas, för ett säkrare sätt
att kunna lagra all viktig dokument
kring jaktprov och utställningar ett värde av 'a 600 sek, Vilket beviljades av styrelsen.

§ 24. Domardagsverken
Ett morot till den flitigaste jaktprovsdomaren i länet med flest dagsverken i form av ett
slags pris införs.

§ 25. Ungdomsverksamheten.
Jerry har kontaktat Jägarförbundet för ungdomsjaktens räkning, för nya öppningar i
framtiden.
Vi hoppas att vi får fler ungdomar att träda in i vår trevliga hobby framledes.

§ 26. Medlemsläget
Medlemsantalet är i dag en bit över 630, och har även kontaktats av personer från
andra länsklubbar
som vill knyta ett medlemsskap. Vilket är positivt när en del dessutom har anskaffat
eget boende och jaktmark.

§ 27. Årsmöteshandlingar/folderutskick.
Hasse kollar med föreningstryck i LSE för tryckning av folder. Arbetsfördelningen av
folder har gjort av styrelse.
Till tryckeri kring den 1/3 och utskick till medlemmar senast den 7/3.
Protokollskrivare: Mats G
Justeringsman: Gottne L

Justeringsman: Jerry J

