Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 2/5 2017 kl 18;30 via
Skype
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats Gustafsson. Leif Lund‐
holm, Therese Östensson. Förhindrad att närvara: Joakim Andersson.
Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla deltagande välkomna, och förklarade mötet öppnat.
Val av sekreterare och protokolljusterare.
Mats G valdes till protokollförare, samt Mikael N att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Föredragningslistan godkännande.
Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under punkten övriga frågor.
Stövar SM Förläggning och mat
Efter att vi jämfört prisuppgifter mellan Hotell Forsen och Vindelngallerian, kommer vi fram till att gallerian
håller det lägre priset för maten och övrig förtäring, och eftersom allt sker på samma plats och utan person‐
transporter blir det ett självklart beslut.
Vindelgallerian har nyligen renoverat sina lokaler och rum, med en fin konferenslokal och matsal. Vi nämner i
första hand 20 st domare, 10 vägvisare, markfogdar m fl som vi bekostar logi och mat för under SM dagarna
Det torde komma att röra sig om i storleksordningen 60 personer. Hotell Forsen har två matalternativ till en
kostnad av 420 el 395 kr. Videlngallerian med Åsas kök har lämnat prisuppgifter på 350 kr/person inkl ersätt‐
ning för lokal, disk mm. Boende i dubbelrum 2 nätter inkl SM‐middag, 2 st frukost, smörgåspaket 2 dagar i sko‐
gen, 2 st middagar (ons och fre) kommer att kosta 1305 kr (tillkommer 50 kr/natt för hund)
Beslut: Vi antar Vindelngallerians offert. SM‐middag via Åsas Kök
Direktstudio vid SM
Bearplay vill medverka under SM‐tävlingarna med en direktsändning.
Beslut: Vi tycker att det verkar intressant och säger ja till fortsatt samarbete
Sponsorer
Vi går igenom den uppdaterade sponsorlistan och finner att det tillkommit ytterligare några nya på listan, vi
har en del som fortfarande inte har lämnat besked ännu. Mikael har uppdaterat SM sidan med en anmäl och
betalsida för tex, uppfödare, kennlar och övriga som vill bidra med en sponsring.
Utställningen och utemässan
Vi bokar in ett nytt Skype möte som vi huvudsakligen ägnar vårt deltagande vid Utemässan och hur vår monter
ska se ut.
Avslutning och nytt möte
Ordf avslutar mötet och tackar deltagarna för ett bra möte. Nytt Skypemöte 15 maj
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