Styrelsemöte Svenska Schillerstövareföreningen 2016-08-02
Mötet var ett telefonmöte
Deltagare: Thommy Sundell Cristian Eggiman Jonas Hermansson Wendel
Martinsson Bernt Bondesson Ragnar Eriksson.
1:Mötets öppnande: Thommy öppnade mötet och frågade om dagordningen
kunde följas: Godkändes.
2:Val av justeringsman: Wendel Martinsson valdes.
3:Föregående möte:13-6. Ställdes in pga. för få deltagare.
4: Info. Från Stövarfullmäktige: Thommy sammanfattade en del av vad som
avhandlats : Nya jaktprovsregler, som förhoppningsvis leder till att vi får in
yngre hundar i avel, förbättrade regler på rävjakt. Bara Hare på SM. En ny
medlem i styrelsen Svenska Stövarklubben , Thomas Lööv från Småland.
5: Ekonomi: Cristian meddelar att ekonomin är god, det kom förslag om att
sponsra hundar som går till tex. SM eller liknande tävling, bereds och beslut tas
på nästa möte.
6: Hemsidan: Ska förnyas , Thommy har förhandlat med Peter Ask om pris mm.
Wendel, Jonas och Joachim fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny
hemsida tillsammans med Peter Ask.
7:Kläder/försäljning: Rullar på bra, men förslag till förbättringar kom så att det
bli lättare att hantera och att beställa ett lager av vanliga storlekar för att
snabbare kunna leverera: godkändes av mötet.
8:Rävmästerskap: Rasmästerskap Räv går i samband med Smålandsräven, inget
datum klart ännu.
9:Harmästerskap/ Landskamp Norge: Rasmästerskap Hare, där har Bert
Bondesson sonderat olika platser och har kommit överens med Sörmlands
Stövarklubb att ha tävlingen där, han jobbar vidare med detta. Landskamp
Norge : Ragnar har kommit till överenskommelse med Norge om att vi lägger
den på is tillsvidare pga. svårigheter med Vargfria marker och att skaffa lag.
10:Övriga frågor: A: Schillerföreningen har 25 års jubileum 2017, Ragnar
föreslog att vi skulle jobba för att ha samarbete med Värmlands stövarklubb
om utställning i samband med jubileum föreslaget datum 5-8-2017 inget är
klart ännu men jag fick mötets godkännande att jobba vidare.

B: Bernt Bondesson fick överta sammanställningen av Rävproven av Thommy
eftersom han har fått ett nytt uppdrag i Svenska stövarklubben pga. Sjukdom.
11: Nästa möte: 27-9. Kl:19: telefonmöte.
Sekreterare Ragnar Eriksson.
Ordförande Thommy Sundell

Justeras: Wendel Martinsson

