Ordinarie styrelsemöte för Västerbottens Läns Stövarklubb
Vuxenskolans lokaler i Vindeln den 26/1 2016 kl: 19:00
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Mats
Gustafsson, Christel Karlsson, Therese Östensson, P O Lindgren.
Förhindrad att närvara: Leif Lundholm, Joakim Andersson.
Inbjuden: Sven Olof Pettersson (valberedningens ordförande)

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade deltagande välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och protokolljusterare.
Mats G valdes till protokollförare samt Mikael N att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

3. Föredragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista
• Rapporter bordet runt
• Reflexioner från året som gått.
• Inför årsmötet: Var? Senast: Lövånger 2015, Lycksele 2014, Anumark
/ Umeå
2013, Norsjö 2012, Vännäs 2011,Ersmark/Skellefteå 2010, Vindeln 2009.
• Nyval/omval
• Årsberättelsen: Vem skriver vad? Bilder från prov och utställningar.
• Utgångna vandringspriser, och eventuellt nya: (Priser som avslutades vid senaste
årsmötet: Västerbottens Läns Stövarklubbs uppfödarpris
, Vännäs stövargilles
vandringspris, Umeå sportprisers vandringspris, Skallpokalen.)
• SM 2017. Var?
• Övriga frågor

4. Föregående protokoll.
Efter genomgång beslutar styrelsen:
att lägga protokoll Nr: 5/ 2015 till handlingarna.

5. Noterat vid bordet runt.
Gottne: Informerar om det slutliga förslaget till nya jaktprovregler som det ser ut efter
senaste och slutliga genomgången den 19 dec.
Hasse: Återkommer under punkt ekonomi
Mikke. Redovisar genomförda/anmälda jaktprov t o m 31 december 2015
HR-prov 90 st startande/anmälda och 71 st Ekl samt 5 st RR genomförda och godkända.
Christel: Problem med den ljudanläggning som vi använder vid våra utställningar.
Ljudanläggningen är sedan 1999. Hon har själv tittat på några nya exemplar, men menar
att hon behöver mera råd om vad som är lämpligt inköp.
Hon nämner även att det behövs en ny logga på tältet inför mässan/utställningen
i Lycksele. Några olika alternativ diskuteras. Christel nämner även om ett erbjudande
om ett 3 årigt kontrakt för utemässan som främjar vår plats och avgifter för framtiden.
Problem vid fotografering av BIR och BIM med nuvarande upplägg.
Mats: Vi har idag 540 medlemmar, 488 st, fullvärdiga, 22 st familje-, 3 st hedersmedlemmar 1 st kategori 37,2 st kategori 39,24 st gästmedlemmar. Sedan februari 2015

har vi fått in 48 st nya medlemmar
Styrelsen beslutar:
Att uppdra till Mikke att i samråd med Christel återkomma med ett förslag på inköp av
ny ljudanläggning.
Att Therese kollar med JobLine när det gäller tryck på tältet.
Att överlämna kontraktet med Utemässan till Gottne och Hasse för åtgärd.

6. Reflexioner från året som gott
En reflexion som framfördes är att vi alla behöver vara engagerade i vår klubbs
verksamhet. Allt i syfte att marknadsföra vår verksamhet så att vi åtminstone kan
behålla vårt nuvarande medlemsantal.

7. Priser
Vi beslutar att fortsätta med de vandringspriser och övriga priser som brukar dela
ut vid årsmötet.

8. Ekonomi
Hasse går igenom bokslutet.
Årets bokslut visar ett underskott på 27 000 kr. Detta förklaras av att vi under året haft
kostnader av s k engångskaraktär med 34 500 kr (JobLine 15 176, utställningstält 8 824
kr, resor i samband med översynen av jaktprovsreglerna 10 500 kr) Utan dessa engångskostnader hade vi i stället haft ett överskott på 7 500 kr vilket är väsentligt mindre än de
senaste åren. Verksamhetsåren 2011-2014 visar ett totalt ekonomiskt överskott på 93 820
kr som huvudsakligen balanserar underskottet på drygt 100 000 kr för verksamhetsåret
2009.
Vad gör vi för att även framledes tillförsäkra en god ekonomi. För att minska
kostnaderna för Stövarjägarn behöver vi hjälpas åt att skaffa sponsorer. Ett
uppdrag där vi alla i styrelsen behöver vara delaktiga

9. Årsmötet/fullmäktigeträff
Ett förslag som kom fram under årsmötet är att vi sammanslår fullmäktigeträff
och årsmötet. Kan möjligen vara kostnadsbesparande.
Styrelsen beslutar: Vi testar med att under samma dag ha både Fullmäktigeträff
och årsmöte. Med detta upplägg blir Hotell Lappland det bästa alternativet. Vi
siktar på den 9 april. Vi börjar med fullmäktigeträffen fram till lunch. Årsmötet
börjar med lunch.
Gottne kollar med hotellet. Hasse kollar mötesordförande.
Årsberättelse: Gottne, Hasse; Mikke mfl, ansvarar för skrivning och tryck
av årsberättelsen. Pokaler och priser: Gottne

10. Valberedningsärenden.
Av årsmötesprotokollet framgår att Mikke, Christel, Therese och P-O är i tur att avgå. PO har avböjt omval. De tre övriga är beredda att ta ytterligare en mandatperiod.
Till årsmötet kommer att föreslås att vi minskar med en suppleantplats från
nuvarande två till en. (Ok enligt stadgarna efter koll)

11. SM 2017
Sedan tidigare förslag Lycksele, Vindeln eller Vännäs. Vissa förfrågningar har
gjorts. Vi behöver ta hänsyn till Qvinnokampen, förläggning (ca 50 dubbelrum
användes vid SM 2015) och en rejäl lokal stab som håller i trådarna på platsen.

12. Nästa styrelsemöte

Vi beslutar att lägga nästa styrelsemöte till tisdag kväll den 8/3 kl: 18:30
i Vindeln.

13. Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla deltagande och förklarar mötet avslutat. Mötet avslutades
kl:20:56

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Ordföranden: Gottne Lindgren

Justeras: Mikael Nilsson

