Ordinarie styrelsemöte för Västerbottens Läns Stövarklubb 19/8 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 välkomna, 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:2 2015 Styrelsen beslutar: Att lägga
protokoll Nr. 2/2015 till handlingarna.

§ 5 föredragningslista
1 Medlemshantering
2 Kassan
3 Domarlista
4 Utställningar 2016
5 kvinnokampen
6 Remiss nya jaktprovsregler
7 Stövarjägaren

§ 6 Medlemsfunktion/ungdom. Leif rapporterar: Att det fungerar bra med kontakten med
de ungdomar som får sin avgift betald av klubben sitt första år. Vi konstaterar att vi har många
(det visade sig vara 168 personer) som i SKK är registrerade stövarägare men som i är
medlemmar i vår klubb. Vi beslutar att samköra vårt medlemsregister med SKK ägarregister och
sedan skicka ut ett brev till de som inte är medlemmar. Leif L tar på sig att gör denna
samkörning och sedermera och fixa utskicket.

§ 7 Kassarapport. Hasse informerar att vi ligger i ett underskott. Inte stort men något större
än perioden föregående år.

§ 8 Domarlista. Mikael informerar om att det gjorts översyn på domarlistan inför tryck av
folder/stövarjägaren. Sen bör det göras en översyn på påbörjade domarrekryteringar så vi får
dom att komma vidare under hösten.

§ 9 Utställningar 2016. Christel informerar: Lycksele den 29/5. Söndag den 3/7 i Selet,
Byske den14 augusti, alternativt 7/8 ?. Domare: Arvid Göransson, Sarah Häggqvist.Gunnar
Norlin.? Sen går ämnet vidare, som tidigare diskussioner hurvida man kan samarbeta med andra
hundklubbar för att få ned utställningskostnaden framledes.

§ 10 Kvinnokampen. Vi gör en överblick på kommande kvinnokamp där vi gör en en
ekonomisk översyn från föregående år samt inför årets, där vi konstaterar att sponsorintäkterna
är större i år. Kvinnokampen är en stor och viktig del i klubbens program slår vi fast.

§ 11 Remiss nya jaktprovsregler. Gottne informerar om förslagen till nya jaktprovsregler
som utformats av delegater från svenska stövarklubben, rasföreningar samt lokalkubbarna. Det
kommer att ske informationskvällar på olika ställen under förhösten där domarna får tycka till.
Förslagen blir offentliga 15/9 på klubbsidan. Sedan skall en remiss skrivas som skall vara klart
innan den 15/11. Ett styrelsemöte lägger vi ut innan dess. Dessa regler skall i så fall börja gälla
2017. Vi kommer att lägga ut ett tillfälle på ett fast prov där 2 domare dömer parallellt med det
nya och det gamla systemet som praktiskt prov och jämförelse inför remisskrivelsen.

§ 12 Folder/Stövarjägaren. Mikael informerar att ett nytt tryckeri som finns i Umeå och
begär 18 kr/ ex för utskick till medlemmar. Vi behöver en bra omslagsbild inför tryckning menar
han. Leif nämner att han har någon bra bild på en räv.

§ 13 Nästa Styrelsemöte. Vi tittar i kalendern och kommer fram till ett datum som blir
tisdagen 10/11 klockan 18:30 i Vindeln.

§ 14 Mötets avslutande. Ordföranden tackar alla närvarande styrelsemedlemar för kvällens
möte och förklarar det som avslutat.

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justeras: Mikael Nilsson

Ordförande: Gottne Lindgren

