Västerbottens Läns Stövarklubbs ordinarie styrelsemöte. Den 3/2 2015
Plats: Vuxenskolans lokaler i Vindeln.
Närvarande: Gottne L, Mikael N, P O, Therese Ö, Christel K, och Mats G.
Förhindrade att närvara: Hasse O, Leif L och Sandra S-E
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av protokollförare och justerare.
Mats G valdes som protokollförare och Mikael N som justerare.
§ 3. Föredragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga
frågor.

§ 4. Föregående protokoll.
Genomgicks protokoll Nr:4/2014
Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr. 4/2014 till handlingarna.

§ 5. Jaktprovsregler.
Grupp som består av ett antal delegater från lokalklubbar/distrikt har i uppdrag att
forma framtidens jaktprovsregler. Från Distrikt 1 (Norrbotten och Västerbotten)
deltar Gottne L

§ 6. Fullmäktigeträff.
Kommer att ske i sedvanlig ordning på Hotell Lappland.
Datum: Beslutas till den 14/3 klockan 09:30

§ 7. Årsmötet
Beslut: Årsmötet kommer att läggas i Lövånger den 28/3 med start klockan 09:30
§8. Verksamhetsberättelse
Beslut: Styrelsen beslutar att manusstopp för verksamhetsberättelse är 7/3.
Fördelning av arbetsuppgifter enligt resp ansvarsområden. Vi går också översiktligt
igenom den ekonomiska rapporten. Översiktligt eftersom Hasse inte närvarar.

§ 9. Medlemsverksamheten.
Beslut: Styrelsen beslutar att fortsätta med vårt ”gamla” system d v s anmälan via vår
hemsida. Medlemsansvarige ansvarar för att vidarebefordra till SKK. Gäller också de
som avanmäler sitt medlemskap. Gästmedlemskap som tidigare. Medlemsansvarig tar
kontakt med de nya valpköpare som finns inom Västerbotten.

§ 10. Valärenden.
Eftersom Sandra S E har avböjt omval har vi varit i kontakt med en kille som heter
Joakim Andersson, stövarägare och umeåbo som är positiv till att gå in som suppleant
i hennes ställe. Han kommer att föreslås av valberedningen.

§ 11. Förtjänsttecken
Gottne och Mikael kollar och bestämmer vilka som kan vara aktuella. Vi nämner några
namn, H-O Wenngren, Sven Karsikko, Lars-Åke Jakobsson, Jan Lindgren, Andrew
Wiklund, Erik Carlsson

§ 12. Vargsymposium
Klubben har fått förfrågan om att delta på ett så kallat rovdjurs/vargsymposium.
Beslut: Den frågan får vi ta upp vid årsmötet.

§ 13. Utbildningar
Therese tar frågan om utbildningar av våra hundar i både lydnad och ringträning.
Borde vara en aktivitet på många olika platser i länet. Therese kollar
förutsättningarna och återkommer senast vid årsmötet.
.

§ 14. Produkter
Mikael och Therese kollar om kläder och tryck, samt andra produkter som kan vara
intressant att köpa som medlem.
Beslut: redovisas på årsmötet.
§ 15. Motioner
Vi har fyra st motioner. Alla från samma motionär.
Beslut: Gottne skriver förslag till beslut att redovisas vid årsmötet. Förslaget ska vara
avslag på alla fyra motionerna

§ 16. Mötets avslutade
Ordföranden tackar alla närvarande som deltagit på mötet, och förklarade mötet som
avslutat. Mötet avslutades klockan 21:15
Vid protokollet: Mats Gustafsson

Ordförande: Gottne Lindgren

Justeras: Mikael Nilsson

