Västerbottens läns stövarklubbs styrelsemöte, 2011-08-04 Tavelsjö
Deltagare: Ingeborg Stensdotter, Mikael Nilsson, Gottne Lindgren,Hans Olofsson,
Jerry Jonsson, Sandra Sjölund Emilsson, Mats Gustafsson, Leif Lundholm.
Frånvarande: Olof Norberg
§ 1 Utskicka av folder
Vi kuverterar, klistrar frimärken och adressetiketter till alla våra 637 medlemmar.
Gick jättebra
§ 2 Val av mötesfunktionärer.
protokollförare Mats utses till. Hans utses att tillsammans med ordf. justera
protokollet.
§ 3 Redovisningar
Hans redovisar vad som hänt med ekonomin sedan senaste styrelsemötet. Av
redovisningen framgår och att vi nu har full kontroll. Med anledningen av
redovisningen beslutar vi att kontakta och informera revisorerna om läget. Därefter
tas kontakt med den tidigare kassören.
§ 4 Uppdrag för jaktprovsanvarig.
Diplomutskrifter kan fortsättningsvis skötas av Mikael. Vi beslutar att köpa den
skrivare som Mikael nyss köpt in. Skrivaren klarar papper av den tyngd som krävs
för diplomen.
Hans kollar med Sven-Åke om hur det går med utskrift av diplom för 2010/2011.
Om de inte är klara beslutar vi att flytta utskriften till Mikael N.
Hans kollar läget med innestående HR/ Elit/Utställning
§ 5 Distriktsmästerskap.
Gottne kollar med Roger Grenholm om läget kring DM planeringen.
§ 6 Jaktprovsmateriel.
Nya skogsprotokoll (Mikael) och domarböcker (Hans) beställs omgående och sänds
till jaktprovsansvarige för distrubition till domare och fullmäktige.
§ 7 Resultat efter tävling.
Hans vill via mail efter varje utställning från utställningsansvarige få
resultatet/rapport av utställningsansv,
§ 8 Ungdomsverksamhet.
Vi konstaterar att några jaktvårdkretsar inbjudit till ungdomsjakter. Bra! Jerry
kontaktar dels för att visa stövarklubbens intresse för hjälpa till om det behövs och
dels bara för att visa att vi också är intresserade av denna fråga.
Jerry kontaktar kringliggande jaktvårdskretsar/markägare för att få
jaktmöjligheter för stövarintresserad ungdom. Länkar läggs ut på våran
klubbsida för att få kontakt till jaktintresserad ungdom.
§ 9 Förslag till nya jaktprovsregler.
Vi har tidigare utsett tre personer som jobbar med detta (Gottne, Mikael, Hans) Vi vet
att från många håll finns en kritik mot att regelkommittén inte jobbat mera med ett

Nordiskt samarbete.

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justeras: Gottne Lindgren

Justeras: Hans Olofsson

