Ordinarie styrelsemöte för Västerbottens Läns Stövarklubb
Vuxenskolans lokaler i Vindeln den 8/3 2016 kl: 18:30
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Mats
Gustafsson, Christel Karlsson, P O Lindgren.
Förhindrad att närvara: Leif Lundholm, Joakim Andersson, Therese Östensson.

§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 ordförande
justera protokollet.

§3

Föredragningslistans godkännande.

Godkändes förslaget till föredragningslista.

§4

Föregående protokoll.

Efter genomgång beslutar styrelsen:
Att lägga protokoll Nr:1/2016 till handlingarna.

§5

Mötets utlysta agenda.

•
•
•
•
•
•
•

Ljudanläggning
Budget 2016
Motioner inför Stövarfullmäktige
Jaktprovsprogram 2016
SM 2017
Utmärkelser årsmötet

§6

Ljudanläggning.

Vi får information av alternativa ljudanläggningar som borde passa vår
verksamhet.
Mikael visar en modell på en broschyr av märket QTX Sound med riktpris
på 2328 kr och med stativ 369 kr totalt: 2697 kr.
Styrelsen beslutar: att vi bestämmer oss för den modellen och beställer den.
Uppdrag till Mikael att verkställa

§7

Budget 2016

Vi går igenom budgetförslaget och beslutar att godkänna den som förslag till
kommande årsmöte. Budgeten innehåller en höjning av avgiften rörliga elitprov
till 525 kr och HR-prov till 250 kr.

§8
Motioner inför Stövarfullmäktige.
Vi går översiktligt igenom motionerna till stövarfullmäktige. Vi delar
förslagen till yttrande från Svenska Stövarklubbens styrelse utom i de
motioner som avser uttagningar till HAR-SM.
§9

Jaktprovsprogram 2016

Mikael presenterar program för jaktproven 2016. Jaktprovsprogrammet kommer
att fastställas på fullmäktigeträffen och årsmötet.

§ 10

SM 2017

Vi föreslog orterna Lycksele eller Vindeln som lämpliga platser för det stora
arrangemanget. Hasse tar med sig frågan till kommande årsmöte för Lycksele
stövargille. Fastställd plats kommer att fastslås på årsmötet.

§ 11

Utmärkelser årsmötet

Hasse och Gottne får i uppdrag att inför årsmötet bereda förslag på lämpliga
personer för hederstecken.

§ 12

Manusstopp årsberättelsen

Vi beslutar att manusstopp för årsberättelsen blir den 1 april

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla deltagande som deltagit i styrelsemötet och förklarar
mötet avslutat. Mötet avslutades kl:20:24

Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justeras: Mikael Nilsson

Ordföranden: Gottne Lindgren

