Styrelsemöte med Norrbottens läns stövarklubb 2014-06-14 i Råneå.
Protokoll 6/2014
Närvarande:

Michael Barcheus
Roland Brännvall
Emrik Öhlund
Hans Djärv

§ 1.

Mötets öppnande.
Michael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Fråga om dagordningen godkännes.
Beslutades: att godkänna förslaget till dagordning.

§ 3.

Val av sekreterare för mötet.
Beslutades: att välja Hans till sekreterare för mötet.

§ 4.

Val av justeringsman.
Beslutades: att välja Emrik att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5.

Föregående mötets protokoll.
Protokollet genomgicks och lades till handlingarna.

§6.

Ekonomiska läget.
Hans lämnade en redovisning över halvårsresultatet samt det samlade
ekonomiska läget. Konstaterades att omläggningen av Svenska stövarklubbens
medlemshantering medfört att många medlemmar ”fallit bort”. Medlemsantalet
uppgår per maj månad till 364 st.
Betalning av anmälningsavgifter med kort via hemsidan har tagits bort då
rutinen ej är kompatibel med bokföringsprogrammet och våra bankkonton och
därför medför betydande merarbete.

§7.

Rapport från Stövarfullmäktige.
Michael informerade om att:
- vår motion om har SM antogs med rösterna 26 för och 21 emot
- vår motion från fullmäkitge 2012, om att drevdjuret ej behöver ses eller
spåras ändrades till att drevdjuret skall ses eller spåras.
- till ny styrelseledamot efter Conny valdes Tommy Sundell Piteå.
- beslutades tillsätta en regelgrupp med 1 representant från varje distrikt.

§8.

Jaktprovsprogrammet:
Jaktprovsprogrammet för 2014/15 är nu klart. Läggs in på hemsidan.
.

§9.

Resultatredovisning utställningar/jaktprov.
Konstaterades att modellen med ”central” mottagande av anmälan och
resultatredovisning för utställningsverksamheten fungerat bra.
Diskuterades hur vi skall hantera redovisningen av jaktproven.
Beslutades: att Emrik kontaktar Gerd Larsson om hon är villig ta på sig även
den uppgiften. Detta kräver dock att domare och fullmäktige tar ett betydligt
större ansvar för att protokollen ifylls korrekt.

§10.

Revidering av domarlistan på hemsidan samt nya jaktprovsdomare.
Domarlistan är i många delar inaktuell med domare som ej varit aktiva på flera
år. Vidare bör listan kompletteras med mobiltelefonnr.
Beslutades att respektive zon gör revideringen och redovisar ändringarna per
mail till Hans senast 10 aug för införande på hemsidan. Michael kontaktar
Gäns- och Östra zonen för att utse ansvariga.
Två rapporter om aspiranttjänstgöringar behandlades. Då handlingarna ej var
kompletta vad avser kraven för auktorisation bordlades dessa för komplettering.

§10.

Övriga frågor.
Diskuterades avgifterna för klubben dressyrkurser.
Beslutades: att avgiften för 2015 skall vara 400 kr/hund varav 300 kr till faller
instruktören och 100 kr stövarklubben.

§ 11.

Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid prokollet.

Justeras:

Hans Djärv

Michael Barchesus

Emrik Öhlund.

