Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns
Stövarklubb i Vindeln den 10/1 2017 kl, 18:30 i Vuxenskolans lokaler.
Deltagare: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson.
Leif Lundholm 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

Godkännande av föredragningslistan

Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.

§4

Föregående protokoll.

Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr:4/2016 2016 till handlingarna.

§5

§6

Korta rapporter

•

Just nu har vi jämfört med senaste år något färre jaktprovsstarter

•

Klart med utställningsdomare: Lycksele 25/5 Sara Häggquist, Gumboda 1/7 Göran
Johansson. Inte helt klart med domare till Selet 12/8. Utställningsprogrammet läggs ut
på hemsidan.

Ändring av RR-kravet vid jaktprov och möjlighet att genomföra

Efter att ha samlat in synpunkter från i första hand våra jaktprovsfullmäktige finner styrelsen att
det finns en i princip 100 % majoritet för att ändra dagens RR-krav för elitprov efter den 1 jan. Vi
är den enda klubb i landet som haft detta krav.
Styrelsen beslutar: Att ändra det gamla beslutet så att det nu med omedelbar verkan är tillåtet
att även i Västerbotten starta på rörliga elitprov liksom att genomföra RR-prov under jan och
feb. Från styrelsens sida vill vi poängtera hundägarens ansvar när det gäller hundens arbete
under både jakt och prov.
Styrelsen vill också påminna om att RR-prov är en form av jaktprov med de regler som gäller för
dessa undantaget formerna för anmälan. RR-prov får genomföras utan tidigare anmälan till
jaktprovsfullmäktige. RR-prov får genomföras samma dag som jaktprov förutsatt att RR-provet
genomförs först.

§7

Representation vid regelkonferens 17/18 mars

Styrelsen beslutar: Att Västerbotten ska representeras av Gottne och Hasse

§8

Inf vid cafékväll Vuxenskolan Robertsfors

Styrelsen beslutar: Att uppdra åt Leif och Christel att ansvara för informationen om
Västerbottens Läns Stövarklubb (Therese stand by)

§9

Vår medlemsutveckling

Vi konstaterar att vi under året minskat vår medlemskader med 16 medlemmar vilket motsvarar
3 % av vårt antal. Detta trots att vi under 2016 fick 24 helt nya medlemmar. Totalt har Svenska
Stövarlubben förlorat 3,6 % av medlemsantalet. Vid senaste årsskiftet hade vi totalt 537
medlemmar vilket innebär att vi är den tredje största klubben.

§ 10

Stövarjaktens dag

SvStk önskar via sekreteraren Thommy Sundell att alla lokalklubbar inkommer med en
kortfattad sammanfattning från Stövarjaktens dag 2016.
Styrelsens beslut: Vi beslutar att rapportera in H O Wenngrens reportage om Lyckselegillets
genomförande. Gottne åtar sig att svara för detta. Styrelsen har tidigare beslutat att skicka 500
kr till Blodcancerfonden som ett minne av Lars O. Törnkvist

§ 11

Qvinnokampen

2016 års upplaga av Qvinnokampen gav ett ekonomiskt netto på drygt 20 000 kr. Mycket bra
jobbat av alla berörda.
Styrelsen beslutar: Att till Ingeborg överlämna 1000 kr som tack för mycket väl utfört arbete och
som ersättning för en del kostnader.

§ 12

HAR-SM 2017

Konstateras att sedan senaste mötet den 10 jan har inte mycket hänt. Vi jobbar vidare utifrån
en arbetsfördelning enligt bilaga

§ 13

Fullmäktigeträff/Årsmöte

Styrelsen beslutar: att lägga årsmötet och fullmäktigeträffen till den 1 april Samma upplägg som
i fjol d v s Fullmäktigeträff f m och årsmöte e m.

§ 14

Nytt styrelsemöte

Vi beslutar att ha ett möte via Skype nästa gång, och behöver vi support för uppkoppling så
hjälper Leif till med det. Nytt möte blir den 7/3 kl: 18:30

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden tackar alla styrelsedelegater som medverkat vid kvällens möte. Vi avlutade kl,
21:10

Protokollförare
Mats Gustafsson

Protokolljusterare

Ordförande

Mikael Nilsson

Gottne Lindgren

Bilaga.
Nuvarande arbetsfördelning Har – SM
•
•
•
•
•
•
•
•

SM-sida (bör startas så snart som möjligt) Ansvarig Mikke
Tävlingsansvarig Utses senare
Logi, förläggning. Gottne och Leif Arvidsson kontaktar Hotell Forsen och Vindelgallerian
Markfogdar, Mat på provrutor. Gottne och Christel tar kontakt med Vindelns Stövargille
Transporter, Gottne och Leif A
SM-katalog, Mikke
Prisanskaffning, Alla
Vindelns kommun, Gottne och Leif A

Sponsorkontakter
•
•
•
•
•
•
•
•

Norra Skogsägarna, Gottne
SCA, Hasse
Martinssons, Christel
Z-Aim, Hasse
Lapplandsmässan, Hasse
Fodax, Gottne
JobLine, Theresé
Boliden Jakt & Trofe, Gottne

Dina Försäkringar, Gottne
Sveland, Gottne
IT-Kompaniets kunder, Leif L
Tracker, Leif L
V-ost, Åbyns Bygg m fl runt Lövånger, Leif L
Priima, Mats
Holmen, Gottne? (Leif S)
Övriga sponsorer till Qvinnokampen, Ingeborg

