Mötesprotokoll från ordinarie styrelsemöte för Västerbottens läns Stövarklubb den 19/9 kl 18:30
via Skype.
Deltagande: Gottne Lindgren, Hans Olofsson, Mikael Nilsson, Christel Karlsson, Mats
Gustafsson, Leif Lundholm, Joakim Andersson och Therese Östensson.
Inbjuden till Skypmötet: Ingeborg Koivusaari
§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:5/ 2017 Styrelsen beslutar: Att lägga protokoll Nr: 5 / 2017 till
handlingarna.
§5

Föredragningslista
1.

Sponsringsläget

2.

Facebooksida Qvinnokampen

3.

Middag Qvinnokampen

4.

Uppträdande vid SM-middag

5.

Övriga frågor

§6
Sponsorläget
Vi konstaterar genom en sammanräkning som Hasse presenterar att sponsorsumman är uppe i
214600 sek. 5000 från SCA är ämnad enbart som sponsring till Qvinnokampen.
§7
Facebooksida Qvinnokampen
Det har skapats en Facebooksida för årets Qvinnokamp. Hålls öppen enbart under tävlingshelgen.
§8
Uppträdande SM-middag
Mikke har kontaktat Kung Bore som ställer upp som trubadur och artist under middagen. Han
begär 5800 + reseersättning Strycksele- Vindeln tur och retur. Styrelsen beslutar: Vi anlitar
honom.

§9
Qvinnokampen
Ingeborg räknar upp ett stort antal prisinsamlingar från olika företagare och firmor till
prisutdelningen. Jägarnas riksförbund sponsrar en jaktveekend i Vilhelmina som blir ett första
pris. Håkan Halvardsson har förbokat middagen för lördagskvällen. Vi har i dagsäget fått ihop en
ansenlig prisansamling som vi fördelar jämnt och således behåller en god och traditionell
prisstatus för både SM och Qvinnokamp.
§ 10
Provområden SM
Mikke presenterar en kartapp som heter Wehunt som deltagare kan ladda ned i sina mobiler och
således ha en översikt över provrutorna. Dessutom kan man via en Minifinder (Puck) som man
monterar på hundhalsbandet och man kan då följa hundarnas drevmönster och position.
§ 11
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla deltagande i styrelsen som deltagit under kvällens möte.
§ 12
Nästa styrelsemöte
Vi beslutar att lägga nästa möte till den 5/10 18:30

Vid protokollet:

Mats Gustafsson

Justering: Mikael Nilsson

Gottne Lindgren

