Styrelsemöte Svenska Schillerstövarföreningen 20-6/2017.
Mötet hölls som telefonmöte, mötesdeltagare var: Kjell Larsson, Christian
Eggiman, Wendel Martinsson, Jonas Hermansson, Lill Wiklund, Karl-Erik
Lindberg och Christer Hederstedt.
1: Mötets öppnande: Ordförande Kjell Larsson öppnade mötet.
2: Val av justeringsman: Christer Hederstedt Valdes.
3: Föregående protokoll: Val av vice ordförande hade förbigåtts, därför valdes
Ragnar Eriksson idag till vice ordförande.
4: webbshop kläder: En del ändringar föreslogs, att ta emot beställningar och
leverera 2 gånger per år ev, mer vid stora beställningar, allt för att få större
serier, även ta bort Webbshoppen från hemsidan beslutades.
5:Avel.Arbeta för att få tikarna på Tiklistan mycket tidigare, uppdraget fick KarlErik ,Cristian, Lill och Wendel.
6:Medlemsfrågor : Christian meddelar att läget är stabilt 450 medlemmar.
7:Årsmötet Elmia synpunkter: Mycket positivt, bra genomfört montern syntes
väl och många besökare hittade dit, bra försäljning av kläder,mössor.
8:Hemsidan: Nya administratörer Schillerföreningens facebook Karl-Erik (ansv)
Lill och Christer.
9: Övriga Frågor: a, Karl-Erik vill ändra i formuläret till uppfödarna tar Christian
till hjälp allt för att underlätta svarsfrekvensen.
b, Jimmi Linnby föreslog på årsmötet ett unghundsprov med olika kriterier, han
har även lovat hjälpa till med detta, därför beslöts att kalla in honom som
adjungerad på nästa möte. Christian har även frågor om en pokal i hans förvar.
C, Lill tar upp frågan om PDA och hur vi kan förhindra anlagsbärare att komma
in i avel, Lill har personligen drabbats hårt och därför satt sig in i frågan och fått
kontakter med forskare och kommer att jobba vidare med problemet.
D, Rasmästerskapet Hare planeras lite norrut i år, Lill har kontakter med
stövarklubben på hemområdet och jobbar för att vi kan ha det i samband med
Elitprov i Ånge.
e, Christer frågar om en tidning från schillerföreningen ,av tidigare erfarenhet
vet vi att det blir svårt med material + att vi har två sidor i Stövaren, han är
tveksam om dom når schillerägarna, mötet enades om att jobba för ett utskick i

början av hösten om vilka prov och tävlingar vi kommer att ha, allmän
information om läget.
10: Nästa möte: Beslutades den 8-8 2017 därefter avslutades mötet.
Ordförande Kjell Larsson

Justeras Christer Hederstedt

