Styrelsemöte Svenska Schillerstövarföreningen 19-1-2017
Mötet hölls som telefonmöte
Deltagare: Thommy Sundell Bernt Bondesson Jonas Hermansson Patrik
Isaksson Karl Erik Lindberg Ragnar Eriksson Från Valberedningen Egon Mollden
och Leif Högdahl.
1:Mötets Öppnande: Thommy Öppnade mötet hälsade alla välkomna särskilt
valberedningen som redogjorde för sitt arbete.
2.Val av justeringsman: Valdes Patrik Isaksson.
2.a: Godkännande av dagordning: Godkändes av mötet.
3.Föregående Protokoll: Genomlästes frågor besvarades godkändes och lades
till handlingarna.
4.Elmia och årsmötet: Årsmötet är på Elmia Lördagen 27-5 kl:13,kallelse
kommer i nästa nr. av Stövaren och på hemsidan,vi kommer att ha egen
monter,ni som kan hjälpa till anmäl er till Cristian Eggiman som håller i Elmia.
Styrelsen uppdrog åt Bernt och Ragnar att ordna priser till Har och rävmästare.
På tidigare styrelsemöte beslöts att färdigställa ekonomi,
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och skicka till styrelsen för
synpunkter.
5.Avelso ch Rasfrågor: R:A:S skall revideras. Avelsråden vädjar om att flera ska
HD röntga sina unghundar, helst mellan 15-24 månader, förslag kom att ge en
T.shirt till dom som röntgar sina hundar eller pengar tillbaka från uppfödaren.
Det går inte att använda index med för få röntgade hundar, annars kan man
para med lite sämre resultat om man får ett bra index. Epilepsi det är olika
regler för detta mellan Stövarklubben och SKK.
Det påpekades att det blev en ovanligt sen start på tiklistan.
SKK. Anser att vi är för generösa med att rekommendera parningar med tikar
över 7 år, men det borde bli bättre med nya jaktprovsreglerna med yngre
startande hundar.
6.Hemsidan hur går vi vidare: Beslutades att vi går vidare enligt presenterade
förslag.

7.Övriga frågor:a: Styrelsen beslutade att stödja ett förslag om inregistrering av
3 hundar med känd bakgrund som skall godkännas och utställas för
inmönstring av två domare
b: 7-8 April Upplands Väsby kommer Thommy, Karl-Erik och Patrik att visa upp
sina hundar, fin reklam för rasen,Styrelsen tackar för att ni reser dit.
C: SKK. Har begärt synpunkter på en föreslagen omorganisation, där styrelsen
har samma uppfattning som stövarklubben, beslöts att ta ärendet som ett AU:
beslut vid senare tillfälle.
8.Valberedningen: Styrelsen fick en redogörelse över valberedningens arbete,
som går framåt.
9.Nästa möte: 27-5 kl:10 på Elmia med årsmöte kl:13.
10. Mötets avslutande: Thommy avslutar mötet.
Sekreterare Ragnar Eriksson

Ordförande Thommy Sundell

Justeras Patrik Isaksson

