Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb i
Vindeln den 29/11 2016 kl, 18:30 i Vuxenskolans lokaler.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson,
(deltog via mobil Leif Lundholm). Förhindrad att närvara: Joakim Andersson och Therese Östensson.
§1
Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla deltagande 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
Fördragningslistans godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
§4
Föregående protokoll.
Genomgicks protokoll Nr: 3/2016 Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 3/2016 till handlingarna.
§5

Rapporter laget runt
•

Nya jaktprovsreglerna nu antagna av SvKK. Kommer snart att läggas ut på stövarklubbens hemsida. Regelkonf under våren.

•

Glädjande med en ny domare, Andreas Larsson, född 1980. Två nya under året. Kommer
från de utbildningsaktiviteter som bedrivits i norra länsdelen.

•

Utställning Lycksele 25/5. Kristi Himmelsfärds dag. Domare ej helt klar. Diskueras namn
som Göran Johansson och Sara Häggqvist

•

Provverksamheten i full gång. Många HR-prov anmälda.

•

Tillkommer nu och då nya medlemmar. Mats kontaktar nya valpägare. Verkar fungera
bra. Inkl familjemedlemmar och gästmedlemmar har vi 524 st (JMF Norrbotten med 364
st)

§6
Ekonomi
Enligt nuvarande underlag kan det bli ett plusresultat på ca 15 000 kr vilket uteslutande beror
på överskottet från Qvinnokampen.

§7
Stövarjaktens dag
Lycksele stövargille genomförde en dag under nov. Skellefteå/Norsjö stövargillet ställde in p g a
litet intresse. Bjurholm/Nordmaling/Öträskgillet planerar om vi får ihop intresserade samt att
föret tilltalar. Therese och Jerry har planerat att inbjuda till en jaktdaglovat släppa sin hundar
ute vid kusten om snödjup och före är lämpat. Vi har inga rapporter om någon aktivitet annat än
den i Lycksele.
Svenska Stövarklubben har beslutat att det i samband med Stövarjaktens dag får göras en pengainsamling som vi Svenska Stövarklubben skickas till Barncancerfonden minne av Lars O Törnqvist.
Styrelsen beslutar: Eftersom vi i Västerbotten inte har någon insamling beslutar vi från styrelsena att skänka 500 sek, till fonden.
§ 11

Domararvode DM

Vi tog en diskussion angående domararvode vid DM. För närvarande utgår inget arvode vid DM
och SM.
Styrelsen beslutar: att hänskjuta frågan till kommande fullmäktigeträff och årsmöte.
§ 12

Har SM 2017

Vi gör en återkoppling på Gävleborgs SM-sida som exempel på upplägg på utformning av hemsida/inbjudan. Gottne och Mikael tar på sig ansvaret att ta fram exempel på sponsoravtal samordnat HAR-SM och Qvinnokampen. För att vi ska klara att gå runt ekonomiskt behöver vi en intäkt på ca 120 000 kr. SM tävlingen går av stapeln i trakterna kring Vindeln 25-27/10.
Styrelsen beslutar: Följande sponsornivåer ska gälla:
Gul 15 000 kr
Silver 7 500 kr
Brons 3 700 kr
§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla deltagande i styrelsen som deltagit under kvällens möte.
§ 14

Nästa styrelsemöte

Vi beslutar att lägga nästa möte till den 10/1 2017 kl 18.30
Vid protokollet: Mats Gustafsson

Justering: Mikael Nilsson

Gottne Lindgren

