Styrelsemöte med Norrbottens Läns Stövarklubb 2017-02-27 i Boden.
Protokoll 1/2017.
Närvarande:
Michael Barcheus ordf.
Emrik Öhlund
Hans Djärv
Staffan Engström
Roland Brännvall
Leif Bäckström
Conny Lundström
Bosse Nilsson valberedningen
Kjell Ytter
-”Ingvar Berglund - ” § 1.Mötet öppnas.
Michael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Dagordningens godkännande.
Dagordningen godkändes.
§ 3. Justerare.
Till att jämte ordföranden att justera dagens protokoll.
valdes Conny Lundström.
§ 4. Föregående protokoll.
Protokollet genomgicks och lades till handlingarna.
§ 5. Inkomna skrivelser.
Fanns inga inkomna skrivelser att behandla.
§ 6. Ekonomiska läget.
Hans redovisade bokslutet för 2016. Resultatet får anses gått med hänsyn till de kostnader
som varit för jubileumsboken, stövarfullmäktige, regelkonferenser och DM provet.
§ 7. Årsmötet 2017.
Beslöts att årsmötet hålls den 9 april i PRO:s lokal i Råneå.
 Staffan bereder frågan om vilka utmärkelser som skall delas ut.
 Michael samordnar arbetet med verksamhetsberättelsen för 2016 och
verksamhetsplanen för 2017. Resp. zonansvarig skickar underlag snarast möjligt till
Michael.
 Conny tar fram förslag till jaktprovsprogram för 2017-2018.
 Hans ordnar med pris till den domare som har flest domardagar.
Detta bör vara klart till nästa styrelsemöte.
§ 8. Nya jaktprovsregler.
Utbildning i de nya jaktprovsreglerna komme ratt hållas i resp. zon. Tider och plats kommer
att detaljplaners efter att den centrala utbildningen för lokalklubbarna genomförts. Conny
Lundström och Hans Djärv deltar i den.

§ 9. Ansökan om Internationellt prov. (NKM)
Conny ordnar så att ansökan skickas in i föreskriven tid.
§ 10. Valberedningen har ordet.
Valberedningen informerade om hur arbetet inför årsmötet fortlöper.
§ 11. Övriga frågor.
Diskuterades förslag till motioner till stövarfullmäktige.
 Minst 1 ökl på barmark för JCH
Tillstyrkes
 RR kan inte ersätta en 1 ökl
Tillstyrkes
 En harchampion, vi har ju rävchampion?
Tillstyrkes
 Ren som RR-prov
Avstyrkes
 Ändring av provtid för RR
Avstyrkes.
§ 12. Nästa möte.
Hålls vecka vecka 12, dag och plats beslutas senare.

§ 13. Mötet avslutas.
Avslutade ordföranden mötet.

Hans Djärv
Justeras.

Michael Barcheus

Conny Lundström

