Västerbottens läns stövarklubbs styrelsemöte. 2011-12-15 i Vindeln
Deltagare: Ingeborg Stensdotter, Mikael Nilsson, Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Jerry Jonsson,
Sandra Sjölund Emilsson, Leif Lundholm, Mats Gustafsson.
Frånvarande: Olof Norberg.

Ordföranden välkomnar oss med varma ord :
Gottne summerar höstens totala verksamhet, som anses lyckad.
Hela prov/tävlingsapparten med kvinnokamp, distriktsmästerskap samt
Räv-SM har fått bra kritik med ett bra netto, och organisationen har fungerat bra.
§ 10 Val av mötesfunktionärer.
Mats G utses till protokollförare. Jerry utses att tillsammans med ordf. justera
protokollet.
§ 11 Kassaärenden.
Hans redovisar kassa och ekonomi sedan senaste styrelsemötet 2011-08-04.
Av redovisningen framgår att vi har god kontroll. Med anledningen av rapport
beslutades att tidigare kassören kontaktats skriftligen, samt att denne inkl, revisorer
får göra en hel redogörelse om föregående uttag och kassationer.
§ 12 HR-prov/kassa
HR- prov som gåtts fram i Dec. månad skall av fullmäktige vara redovisat innan
årsskiftet för bokslut av gångna året.
§ 13 Jaktprovsansv, redovisar.
94 HR-prov har gåtts på 61 dagar = 1,54 prov per dag
samt 151 provdagar i elitklass. Vilket man kan förmoda
att föregående säsong stoppades av snö och kyla allt för tidigt.
Ett uppdämmt behov infanns denna säsong.
§ 14 Utställningsansv, redovisar.
Utställningarna har fungerat bra i år med bra netto trots att deltagarlistan inte har ökat direkt
dom senaste åren. Det diskuteras att det kan det vara lämpligt att föra ett samarbete med
andra hundklubbar att samköra utställningar med domarkostnader etc, rent ekonomiskt. Hursomhelst är
utställningsplaneringen
klar t,o,m 2014 enligt Ingegborg.
§ 15 Ungdomsanvs, redovisar.
Jerry berättar att ungdomsverksamheten har utvecklingspotential. Men under gångna hösten
har det varit aningen tungrott. Men berättar att via kontakt, fått tag i en jaktcamp i Västernorrland
samt även i Storuman för möjligheten att kunna bedriva typ av fadder/ ungdomsjakt under höstarna.
§ 16 Medlemsansv, redovisar.
Medlemsantalet har faktiskt ökat strax under tiotal under hösten. Vi få hoppas att trenden håller i sig!
Kollar vad kolumnen fordringar betyder.

§ 17 IT- ansv, redovisar
Leif har en punkt angående RÄV-sm där reglerna inte varit så tydliga, oklart med vilka kriterier som gäller
vid kvalificeringar etc. Från tävlingskommittén önskas ett uppdrag att söka åstadkomma ett förslag på
rikslikare på samma sätt som det som gäller vid Stövar-SM.
Vi beslutar att bevilja S-O Pettersson ersättning för resa t o r till Tommy Sundell för att åstadkomma ett
sådant förslag.
Punkter & funderingar


En fullmäktigeträff bör anordnas för 2012-13 års prov/tävlingsverksamhet.



Förslag på att lägga in 2 dagars elitprov Räv i foldern.



Funderingar om vi ska ha ett klubbmästerskap hösten 2012?



Årsmötet 2012 är på förslag i Norsjö i slutet av mars.



Stövarfullmäktige 7-9 juni. Öster Malma. Vi har 4 el 5 delegater. Beräknas på antalet medlemmar
den 31 dec.
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