Styrelsemötet i Vindeln den 30/5 2013
Närvarande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Leif Lundholm
Ingeborg Stensdotter, Magnus Ohlsson och Mats Gustafsson, sekreterare.
Förhindrad att närvara: Jerry Jonsson.
§1
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till dagens möte och förklarade sammanträdet
öppnat
§2
Val av justerare
Valdes Mikael Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§3
Fördragningslistans godkännande
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under övriga frågor.
§4
Protokoll från årsmötet
Genomgång av protokoll från årsmötet så att vi inte glömmer något att göra. Vi konstaterar att
det mesta av besluten kommer att följas upp i Stövarjägaren. Två saker återstår,
• Sponsorjakt: Vi kommer att erbjuda möjlighet till jakt som argument när vi avtalar
med sponsorer till bl a Stövarjägaren
• Vargfritt län: Skrivelse skickas till länsstyrelsen.
§5
Ekonomiredovisning, halvåret 2013
Hans Olofsson föredrar klubbens halvårsredovisning för 2013 där resultatet visar ett överskott
på 6.698:- vilket är på samma nivå som 2012. Hasse berättar att medlemsavgiften sänds ut
samtidigt kalenderårsvis hädanefter. Kollar när utbetalning till länsklubbarna kommer att ske.
§6
Jaktprovsansvarig
Mikael Nilsson har kollat upp med SKK när det gäller ägande/delägarskap. Detta med tanke
på Kvinnokampen. Blanketter finns hos SKK. Att förändra ett registrerat ägarskap helt eller
delvis är lätt.
§7
Utställningsansarig
Ingeborg redovisar efter Lyckseleutställningens resultat, samt redogör för kommande utställningar. Hon poängterar även att utställningsplaneringen för 2016 måste vara klart innan hösten.
Beslut: Domare Lycksele 2014 Mats Jonsson. Samordnat med Älghundsklubben
§8
Medlemsansvarige
Redovisar att det nya sättet att anmäla till medlemskap via vår nya hemsida har fungerat alldeles utmärkt. Trots att vi tappat ett antal medlemmar tidigare så har det visats en klar uppgång
under vårvintern.
§9
Sponsorer (Stövarjägaren)
Magnus Ohlsson har fått tag i en sponsor som satsar 3000:-. Vi kollar
om föregående sponsorer satsar även i år, samt att vi skapar nya kontakter.
Leif Lundholm meddelar att vi från Tracker fått en hundpejl med licens. Värde ca 7 500 kr.
Eftersom det är för sent att sätta upp den på vinstlistan till lotteriet så kollar Leif vilka förbehåll givaren har. Ska vi till hösten auktionera ut den via nätet?

§ 10
Utställning i Selet 17/8
Vi planerar för den kommande utställningen i Selet. Utställningen kombineras med en medlemsträff med grillbuffé.
Beslut: Grillbuffé fredag kväll, utställning lördag.
Detta beslut har sedan via mail till styrelsen ändrats så att utställningen börjar kl 13.00. Därefter grillbuffé. Allt den 17 aug. Utställarna bjuds på grillbuffén.
§ 11
Lotteri
Mats tar på sig att leverera ut lotter till fullmäktige mfl,.
§ 12
Överklagan. Ej anmält HR-prov.
Beslut: Om Svenska Stövarklubbens styrelse fattar ett annat beslut än vad Västerbottens
Stövarklubb gjort kommer vi att överklaga beslutet till SKK.
§ 13
Strelelsemötet avlutas
Orföranden tackar deltagande styrelsemedlemmar och önskar en trevlig sommar.

Vid Protokollet: Mats Gustafsson/Gottne Lindgren

Justeras

Gottne Lindgren

Mikael Nilsson

