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Västerbottens Läns Stövarklubb
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 13/12 2012
Plats och tid: Hotell Forsen i Vindeln kl, 17:30
Närvarande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Leif Lundholm, Ingeborg Stensdotter, Mats Gustafsson, sekreterare.
Förhindrade att närvara: Sandra Sjölund Emilsson, Jerry Jonsson, Magnus Olsson.
§1
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden, GL, de närvarande styrelseledamöterna välkomna till mötet
Och förklarade sammanträdet öppnat.
§2
Val av justerare
Valdes Leif Lundholm att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslistans godkännande
§3
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående styrelseprotokoll
Genomgicks styrelseprotokoll 08/2012.
Beslut:
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
§5
Ekonomiredovisning
Hans Olofsson redovisar en preliminär resultatrapport för verksamhetsåret 2012. Totalt förväntas
ett ekonomiskt överskott framförallt beroende på jaktprovsverksamheten och det nya upplägget
med Stövarjägaren visar positivt resultatnetto. Utställningarna har kostnader som överstiger intäkterna
Beslut:
Informationen noteras och läggs till handlingarna

It/Hemsida
§6
Mikael Nilsson har ett förslag om en förbättring av hemsidan, en ny variant som kallas
Hemsida 24. Priset per år är 1500 kr och första 30 dagarna är den kostnadsfri.
Beslut:
Styrelsen beslutar att gå vidare med detta nya upplägg. Mikael gör en prototyp som är klar före
nästa styrelsemöte
§7
SM - tävlingar och fasta regler
Vår klubb kommer att ha en representant vid kommande RÄV- SM som genomförs av Smålands
Stövarklubb. Kostnaden för hundägaren är 2 100 kr i anmälningsavgift och uppehälle. Kostnaden
för medföljande domare är 1300 kr.
Beslut:
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Med anledning av framställan från vår representant vid kommande RÄV-SM beslutar vi att lämna bidrag med maximalt 1300 kr för att täcka kostnad för medföljande domares uppehälle. Beslutet gäller under förutsättning att domaren kommer från Västerbotten. I grunden ifrågasätts varför
de ekonomiska förutsättningarna är annorlunda vid RÄV-SM jämfört med Stövar-SM.
§8
DM 2013
Förslag Vindeln: Vilket bör förankras väl med vederbörande fullmäktige inom ort och ställe.
Mikael tar på sig att förankra detta med berörda.
§9
Utställningar 2013-2015
Ingeborg visar utställningsprogrammet se bilaga.

Lotteri
§10
Beslut:
Att kolla förutsättningarna för att starta ett lotteri med bra priser. Gottne äger frågan tillsvidare.
§11
Årsmötet och fullmäktigeträff
Fullmäktigeträff i vanligsätt i Lycksele, datum bestäms på nästa styrelsemöte
Årmötet 2013: Förslag:
Umeå, datum och tider återkommer vid med.
§12
Internationella Räv och Harprov samt ungdoms SM
Beslut:
Vi lämnar in ansökan om att arrangera internationella räv- resp harprov i Robertsfors resp Umeå..
Vi kollar om intresse finnes att anordna ett ungdoms SM. Allt detta kommer upp vid den kommande fullmäktigeträffen
§13
Årsmöteshandlingar
Kan vi övergå till att använda vår hemsida för att lägga ut årsmöteshandlingarna? Syftet är att
hålla nere kostnaderna. Vi tar upp frågan för avstämning vid kommande fullmäktigeträff som vi
siktar på att genomföra under feb månad.

Nästa möte
§14
Nästa styrelsemöte ska äga rum den 24 januari 2013 17:30 i Vindeln
Mötets avslutande
§15
Tackade ordföranden de närvarande för deltagandet i mötet och förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet: Mats Gustafsson
Justeras.
Gottne Lindgren

Leif Lundholm
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Bilaga
Utställningsprogram 2013 – 2015
2013:

Lycksele, söndag 26 maj, Göran Johansson
Byske, söndag 9 juni, Gunnar Norlin
Nordmaling ev Selet, lördag 17 aug, Lars Widén

2014

Lycksele, söndag 1 juni (mässa), domare samråd Älghundsklubben
Gumboda, lördag 14 juni, domare ?
Selet, lördag 16 aug, domare?

2015

Bureå, lördag 16 maj, domare?
Selet, söndag 28 juni, domare?
Bredsele, söndag 16 aug, domare?

