Ordinarie styrelsemöte Västerbottens Stövarklubb 3/12 2014
Plats: restaurang Marty's i Vindeln där vi äter en jultallrik.
Närvarande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson
Leif Lundholm, P O Lindgren, Christel Karlsson, Mats Gustafsson
( valberedningens representant) S O Pettersson. Inbjudna till jultallriken:
Leif A, Lars S och Karl Ove G. (Vindelns Stövargille somt ack för bla allt arbete i
samband med KM).
§1 Val av protokollförare.
Mats G utsågs som protokollförare.
§2 Val av protokolljusterare.
Mikael N utsågs tillsammans med ordföranden att justera protokollet.
§3 Mötets utlysta agenda.
Rapporteringar, samt en utblick inför kommande årsmöte.
§4 Utställningsansvarige rapporterar.
Utställningarna i länet har fungerat bra. Bra beröm för upplägget i Selet.
Västerbottens Läns Kennelklubb anordnar en ringsekreterarutbildning i Ånäset
den 31/1 2015 som Christel tänker delta i.
Beslut: styrelsen svarar för kostnader i samband med utbildningen. Resor och
anmälningsavgift.
§5 Ekonomiansvarige rapporterar.
Utställningar och jaktprov har gett något sämre intäkter och befaras ge ett underskott.
I övrigt är ekonomin stabil. Hans tilllägger att man behöver ha en diskussion kring
upplägget och ekonomin kring Kvinnokampen. Borde ge ett visst överskott. 2015 har
vi distriktmästerskapet på programmet vilket innebär en utgiftspost.
§6 Jaktprovsansvarige rapporterar.
Mikael redovisar att fler HR prov är inbetalda än motsvarande tid föregående
året, samt att många startat.
När det gäller kommande DM till hösten så är det styrelsens uppfattning att detta
med fördel kan förläggas till norra länsdelen. Jörn kan vara ett alternativ.
Vi kommer också att få arrangera rasmästerskapet för finsk stövare. Kommer att
förläggas till Vindeln första helgen i dec.
.

§7 Medlemsansvarige rapporterar.
Medlemshanteringen har fungerat tillfredsställande. Vi är en bit över 530
medlemmar men inväntar ny lista av G Pettersson. Svenska Stövarklubben
har sagt ifrån sig hanteringen av medlemmar som återgår till SKK
Vi har en del medlemsfrågor att reda ut i övergången.
§8 Årsmötet 2015.
Kommande årsmötesplats diskuteras kring trakterna av mellanbygden.
Vi resonerar kring ett datum och kommer fram till den 28/3. Leif och
Sven Olof kollar förutsättningarna i Lövånger och Robertsfors.

§9 Valberedning.
S O redovisar styrelseledamöternas mandatperioder och gör en första analys och
förfrågan av berörande för omval samt nyval.
§10 Kommande styrelsemöte.
Vi beslutar att lägga nästa möte den 4/2 i Vindeln som inryms i Vuxenskolans
lokaler. Christel åtar sig att boka.(senare ändrat till 3 feb)
Leif L har en fråga om det går att schemalägga styrelsemöten för hela året eftersom
att han i sitt arbete ofta på resande fot. Vi beslutar att klargöra det på nästa möte och
om möjligt göra ett årsschema.
§ Mötets avslutande.
Ordförande tackar alla deltagande, och önskas alla en god jul och ett
gott nytt år

Vid protokollet: Mats Gustafsson

protokolljustering: Mikael Nilsson

Ordföranden: Gottne Lindgren.

