Styrelsemöte med Norrbottens Läns Stövarklubb 2017-07-29 i Kamlunge
Protokoll 3/17
Närvarande:
Michael Barchéus ordf.
Hans Djärv
Leif Bäckström
Torbjörn Johansson
Stefan Waara
Stefan Tuvebäck
Emrik Öhlund
Ej närvarande: Roland Brännvall och Magnus Lauri
Adjungerade: Hans ”Lil-Hasse” Eriksson, Mellersta Zonen och Henrik Öhlund från Södra
§ 1. Mötet öppnas.
Michael B. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av justeringsman
Till att jämte ordföranden justera dagens protokolljusterare valdes Hans Djärv
§ 3. Dagordningens godkännande.
Dagordningen godkändes.
§ 4. Föregående protokoll
Gick igenom och lades till handlingarna.
§ 5 Inkomna skrivelser.
Fanns inga inkomna skrivelser att behandla.
§ 6. Ekonomiska läget.
Hans D. redovisade hur ekonomin ser ut per dags dato. Ekonomin är god.
Utställningen i Piteå ej klar för ekonomisk redovisning men ger ett plusresultat enligt Emrik
Öhlund.
40 stövare och 38 beaglar anmälda till Haparanda.
§ 7. DM uttagningen i Kalix 9-10.10 2017
Beslöts att aktivera planeringen för dessa prov.
§ 8. Anmälningsblankett till jaktprov och utställning.
Behöver en revidering pga. ny klass på jaktprov.
Beslöts att Michael Barchéus och Stefan Tuvebäck ordnar detta.
§ 9. Nordkalottmästerskapet 23-25.10 2017
Beslöts att prisbordet sponsras med lika mycket som arrangörerna får in extern sponsring,
dock max 8 000kr. Stefan Waara meddelade att dom är i startgroparna och har en färdig
organisation för provet. Torbjörn Johansson kollar att det är klart med Internationell
status.
Haparanda Kommun sponsrar med 20 000 kr.

§ 10. Klubbmästerskap 2017
Beslöts att Morjärvsprovet är även Klubbmästerskap 2017.
Beslöts att prisbordet sponsras med lika mycket som arrangörerna får in extern sponsring,
dock max 5000kr.
§ 11. Rosetter och pokaler till utställningarna.
Emrik Ö. och Staffan E. har ordnat med utställningslådorna och gasolgrillarna till respektive
zoner. Funkade bra med tältet i Piteå.
Beslöts att efter varje utställning görs en inventering av lådorna och komplettering görs enligt
inventarieförteckningen.
§ 12. Övriga frågor
Domarutbildningar.
Utbildningarna är genomförda i alla zoner.
Beslöts att en uppsamlingsomgång sker under augusti månad. Hans Djärv ansvarar för denna.
Alla som skall döma måste ha genomgått denna utbildning.
Domarlistan uppdateras sedan detta är gjort.
Landskampen 2018.
Går av stapeln i Norrbotten.
Hemsidan
Ffa första sidan upplevs lite plottrig och otydlig.
Beslöts att Michael B gör en omarbetning.
§ 13. Nästa möte.
Inget beslut om datum.
§ 14. Mötets avslutning
Mötet avslutades med en Trivselkväll med middag som anordnades av Östra Zonen.

Leif Bäckström
Justeras.

Michael Barcheus

Hans Djärv

