Ordinarie styrelsemöte för Västerbottens Läns Stövarklubb 22/4 2015
Plats: vuxenskolans lokaler i Vindeln. Klockan 18.30
Närvarande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Christel Karlsson, Mikael
Nilsson, Leif Lundholm, P O Lindgren, Joakim Andersson, Mats Gustafsson.
Förhindrad att närvara: Therese Östensson.
§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkommna, och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare och protokolljusterare
Mats G valdes till protokollförare, samt Mikael N att tillsammans
Med ordföranden justera protokollet

§3

Föredragningslistans godkännande.

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten
övriga frågor.
§4

Föregående protokoll.
Genomgicks protokoll Nr:1 2015
Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr. 1/2015 till handlingarna.

§5

föredragningslista / agenda
1. Rapporter laget runt
2. Utemässan och utställning
3. Medlemsförteckning, uppföljning
4. Kläder mot beställning
5. Stövarjägaren
6. Arbetsfördelning inom styrelsen
8. Övriga frågor

§6

Jaktprovsregelkonferens

Gottne berättar om Gruppen som består av ett antal delegater från
lokalklubbar/distrikt som har i uppdrag att forma framtidens jaktprovsregler.
Från Distrikt 1 (Norrbotten och Västerbotten) där han själv medverkar. Arbetet
kring detta fortlöper, och nästa konferens blir i början av augusti.
§7

Utemässan och utställning

Hasse kollar med Håkan Halvarsson om ett mässtält för berörda dagar klubben
har veksamheter där. Våran hundutställning sker på fredag den 15/5. Vi behöver
forma ett funktionärsschema för dom dagarna. Gottne har ett förslag
på att ta fram en presentlåda som vi ger till nya medlemmar som vi värvar på
mässan. Beslut: Mikael får i uppdrag att anskaffa sådana.
7b

Kläder mot beställning

Mikael och Christel kollar om kläder typ allvädersställ, samt andra exemplar.
Han har med sig några ex, i form t-shirts med vårat loggo/tryck på som han
visar för oss i styrelsen. Kollektionen kommer att kunna beställas via hemsidan.
möjligheter att kläderna finns dock för visning på utemässan.
§8

Utställningsansvarig rapporterar

Christel informerar om att det genomförs en ringträning i Hjuken för
närvarande. Hon berättar dagsläget är det 17 hundar anmälda till Lycksele
Styrelsen beslutar: Priser och pokaler kommer att beställas för kommande
utställningar.
§9

Kassör rapporterar

Hasse informerar att kassan är stabil, samt att det fungerar bra med
betalningsförfarandet genom payson.
§ 10

Medlemsanvarige rapporterar

Medlemshanteringen fungerar bra med Skk förutom för ungdomar som skulle få
ett gratisår betald av klubben. Skk har tydligen problem att sända den nye unge
medlemens faktura direkt till kassören i klubben, varvid vissa har fått betala den
Själv. Skk kontar med att dom inte kan skicka ut ett medlemskort utan att
fakturan följer med till medlemmen. Styrelsen Beslutar: att så fort
Den nya medlemmen är inskriven så får Hasse och Leif ett meddelande
Så att vi kan snappa upp dom på ett effektivare sätt och Hasse får göra
inbetalningen. Leif får vara som en extra kontaktperson för den kategorin
Mats fortsätter som vanligt att utföra den nya medlemsanmälningen till Skk.

§ 11

SM tävlingar

Gottne meddelar att den information som han fått av Lars O Törnqvist (svenska
stövarklubben) som hos honom vi tidigare ansökt om att få genomöra Har-SM
2016, blir Gävleborgs stövarklubb som får 2016 och vi 2017 enligt L O
Törnqvist.
§ 12

Stövarjägaren 2015

Vi resonerar om att utforma stövarjägaren ( Infobladet) till en nerbantad version
med fortfarande bilder och info om jaktprov, utställningar, avgifter mm,
Eftersom det är tungrott att få alla dessa sponsorer att ställa upp i samma skala
År ut och år in. Beslut: Gottne och Mikael kollar utsikterna och tryck för
framtiden.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla deltagande för ett trevligt och effektivt styrelsemöte,
och inledningsvis hälsades den nye suppleanten Joakim Andersson välkommen
In i styrelsen. Mötet avslutades kl, 20:50
§ 14

Nästa styrelsemöte

Vi beslutar att lägga nästa möte till den 19/8 kl, 18:30 i Vindeln.

Vid Protokollet Mats Gustafsson

Justeringsman Mikael Nilsson

Ordförande Gottne Lindgren

