Ordinarie styrelsemöte för Västerbottens Läns Stövarklubb 10/11
2015
Plats: Vuxenskolans lokaler i Vindeln. Klockan 19:00
Närvarande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Christel Karlsson, Therese
Östensson, Leif Lundholm, P O Lindgren, Joakim Andersson, Mats Gustafsson.
Förhindrad att närvara: Mikael Nilsson
§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§2
Val av sekreterare och protokolljusterare
Mats G valdes till protokollförare samt Leif att tillsammans med ordföranden
justera protokollet
§3
Föredragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista.
§4
Föregående protokoll.
Efter genomgång beslutar styrelsen:
Att lägga protokoll Nr. 4/2015 till handlingarna.
§5
Noterat vid rapport bordet runt
Christel: domare vid utställningar 2016. Klart med Arvid Göransson (Lycksele)
och Petra Högberg (Selet)
Hasse: vi kommer att få ett ekonomiskt underskott 2015 Han nämner att han har
planer på en mer utförlig budget för nästa år.
Gottne: kommande RM för finskstövare. Provet genomförs i Vindeln med Mikke
som Fullmäktige och Gottne som Kommissarie. Deltagarna betalar
anmälningsavgift till vår klubb. Vi beslutar att skänka ett pris till RM
Leif: informerar om kontakten med nya medlemmar och att vi endast fick 4 st
nya som resultat av vårt brev till i SKK registrerade stövarägare i Västerbotten
vilka inte är våra medlemmar.
Mats: Vi har idag 540 medlemmar (Tillägg i efterhand: 488 st fullvärdiga, 22 st
familjemedlemmar, 3 st hedersmedlemmar, 1 st kategori 37, 2 st kategori 39, 24
st gästmedlemmar)
§6
Inf från Har-SM
Mats som dömde vid SM i Luleå lämnar en rapport från tävlingen. Ett mycket
bra genomfört SM (Tillägg i efterhand: Norrbotten ska nu ha Nordiska
Mästerskapen 2018)

§7
Godkännande av motion
Styrelsens medlemmar har tidigare via mail godkänt av regelansvarig upprättat
förslag till motion om regler för uttagning till Har-SM. Styrelsen beslutar nu
mera formellt att godkänna motionen. Kommer också att tas upp på kommande
årsmöte.
§8
Remissyttrande nya jaktprovsregler
Styrelsens beslutar at godkänna av regelansvarig upprättat förslag till yttrande
som bygger på en sammanfattning av de samråd som skett med knappt 100
domare på fyra olika ställen inom länet.
§9
Ungdomsmästerskap
Uppdrag till ordf att skicka ut ett mail till de medlemmar som är under 26 med
en påminnelse om Ungdomsmästerskapet
§ 10
Funderingar inför SM
Kort diskussion om vart i länet vi ska lägga Har-SM 2017. Vi pratar i första
hand om tre alternativa ställen: Lycksele, Vindeln eller Vännäs.
Huvudalternativet ska vara klart till kommande årsmöte.

§ 11
Nästa styrelsemöte
Vi beslutar att lägga nästa möte till den 26/1 2016 kl, 19:00 i Vindeln

§ 12
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla deltagande som närvarat på styrelsemötet. Och
eftersom inget nytt möte planeras före jul, så önskas alla en God Jul och ett
Gott nytt År
Mötet avslutades kl, 21:05

Vid Protokollet: Mats Gustafsson

Justeras: Leif Lundholm

Ordförande: Gottne Lindgren

