Ordinarie styrelsemöte Västerbottens läns Stövarklubb
Plats: Vuxenskolans lokal i Vindeln 29/1 2014
Närvarande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Mats Gustafsson
Leif Lundholm, Ingeborg Stensdotter, Sandra Sjölund Emilsson samt
Sven Olof Pettersson (valberedning)
Förhindrade att närvara: Jerry Jonsson och Magnus Ohlsson.
§1 Val av sekreterare
Mats valdes till sekreterare.
§ 2 Protokolljusterare
Valdes Mikael Nilsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 3 Fullmäktigeträff
Beslutades att fullmäktigeträffen blir den 15/3 på Hotell Lappland.
Ärenden till fullmäktigeträffen bl a
1. Jaktprovsprogram 2014‐15. Styrelsens förslag är att uttagningsproven
utgår och ersätts med ett klubbmästerskap någorlunda centralt inom lä‐
net. Klubbmästerskap första helgen i okt.
Elitprov räv i samordnade med fasta elitprov.
2. Kvinnokampen i Lycksele blir enligt styrelsens förslag den 27‐28 septem‐
ber
3. Norrbotten anordnar DM i trakterna av Piteå i höst.
§ 4 Årsmötet 2014
Kallelse via hemsidan på samma sätt som inför årsmötet 2013.
Årmötet lägger vi i Lycksele 29/3. Plats Hotell Lappland
Hasse kollar med Bert Ove Bäckman om han kan ta förtroendet att vara mötes‐
ordförande. Hasse kollar tryck av verksamhetsberättelsen. Vår arbetshypotes
är att vi ska vara klara med verksamhetsberättelsen 7 mars. Årsmöteshandling‐
ar läggs ut på nätet.
§ 5 Utställning i Lycksele
Utställningen i Lycksele i samband med jaktmässan i slutet av maj. Inbjudan
utformas av Mikke i samråd med ordf. Läggs ut på Svenska Stövarklubbens
hemsida. Inget om ”Sveriges snyggaste stövare”

§ 6 Ekonomi
Vi gör ett bra ekonomiskt år även 2013 vilket framförallt är ett resultat av våra
externa intäkter från Stövarjägaren och lotteriet.
Mikke undersöker möjligheten till utveckling av betalsystemet Payson så att det
går att särskilja vad inbetalningen avser. Ökl prov eller elitprov och i så fall inom
vilket område.
Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att klubben står för nya medlemmars start‐
avgift samt domararvode vid jaktprov. Gäller första gången
§ 7 RävSM och dess regler
Leif och Sven Olof får uppdrag att föra en dialog angående Räv‐ SM för att få till
regler som är desamma som de som gäller för Stövar SM. Gäller uttagningar
och avgifter.
§ 8 Stövarfullmäktige
Att klubben verkar för att få stövarfullmäktige till länet 2016 eller åtminstone
en geografisk spridning inom landet så att vi får fullmäktige till norra delen av
landet.
Hur hitta lämplig person från norra delen av landet att ingå i styrelsen för
Svenska Stövarklubben.
Vi beslutar att föreslå årsmötet att Gottne, Mikke och Leif ska vara våra delega‐
ter till Stövarfullmäktige. Leif återkommer så snart möjligt ( i god tid innan års‐
mötet) när han kollat möjligheterna att delta.
§ 9 Valärenden
Ingeborg, Jerry och Magnus har avsagt sig omval. Tillsammans med Sven ‐ Olof
går vi igenom tänkbara kandidater. Vi är helt överens om att nu gäller det att
försöka hitta personer med sådan kompetens att vi utvecklar vår verksamhet
och kan få flera ett engagera sig i stövarjakten. Det vi behöver är en som tar
hand om utställningarna efter Ingeborg. Förslag som tillstyrks av styrelsen är
Christel Eriksson från Slipstenssjön. Vi behöver också positivt via ord och bild
synas mera utåt via sociala media, Stövaren och länspressen. Till detta uppdrag
behöver vi söka en ny person.
§ 10 Mötets avslutande
Ordföranden avslutar och tackar tackar alla närvarande.
Protokollförare: Mats Gustafsson
Justeras:
Mikael Nilsson

Gottne Lindgren.

