Styrelsemöte Schillerstövarföreningen 10-4-2018.
Närvarande Kjell Larsson Wendel Martinsson Lill Wiklund Christer
Hederstedt Karl-Erik Lindberg Ragnar Eriksson adjungerad Joakim
Rehn.
1: Mötets öppnande: ordf. Kjell öppnade mötet.
2: Val av justerare: Lill Wiklund valdes.
3: Föregående protokoll: Lästes delvis godkändes och lades till
handlingarna.
4: Rasmästerskap Räv: Joakim Rehn rapporterade från tävlingen och
lovade att skriva i stövaren om densamma. Styrelsen tackar Joakim
för hans insats eftersom ingen i styrelsen kunde närvara.
5: Avelskonferens: Karl-Erik och Christer deltog på den och var
mycket nöjda med arrangemanget med en föreläsare som menar att
Schillerstövaren är en frisk och bra hund, största hotet är att det är
en för liten ras. Även Hitta Stövare var med på programmet och
kommer när det blir färdigt kommer att bli ett mycket bra verktyg för
avel och jaktprov.
6: Motioner till stövarfullmäktige: Gicks igenom, Styrelsen beslut blev
att följa Svenska Stövarklubben styrelse rakt av, ingen motion
föranledde någon större diskussion, eftersom nyss antagna regler
gäller till och med år 2022.
7: Årsmötet priser: Unghund ,Årets vinstrikaste Schiller
Vandringspriserna: Rasmästarna kommer att få sina täcken direkt på
varje tävling, Diplom på årsmötet. Unghundspriset skickar Jimmi
Linby till Vinnaren.
8: Ekonomi/medlemskap: Kassören hade förhinder men meddelar att
ekonomin är god/medlemstalet stabilt.
9: Verksamhetsplanen togs upp kjell skriver den till årsmötet
Verksamhetsberättelsen skriver Ragnar.

10: Tullgarn: Christian och Kjell+ någon mer åker dit, läggs ut på
Facebook om intresse finns att hjälpa till.
11: Folder till Mässor: Avstämning, det mesta finns hos Christian, för
inlämning tryckeriet.
12:övriga frågor: a, Inmönstring av oreg. Schiller. Frågor från SKK.
Christer går vidare med ärendet .
B, Brevet till uppfödare 2017 verkar inte ha kommit fram, Lill och
Wendel Hjälper till.
C, Skrivelse från medlemmar: lästes upp och diskuterades, men som
den var formulerad beslöts att kalla till extra styrelsemöte, skrivelsen
skickas till alla i styrelsen att läsa i lugn och ro, för att gå vidare på
mötet.
13: Nästa Möte: Extra styrelsemöte 17-4 2018 Telefonmöte.
14: Mötets avslutande: Ordförande avslutar mötet

