Styrelsemöte Svenska Schillerstövarföreningen 2017-12-12
Mötet var telefonmöte, deltagare: Kjell Larsson Wendel Martinsson Karl-Erik
Lindberg Christer Hederstedt Lill Wiklund och Ragnar Eriksson.
1: Mötets öppnande: Ordf. Kjell öppnade mötet.
2: Val av justeringsman: Lill Wiklund valdes.
3: Föregående protokoll: Lästes godkändes och lades till handlingarna.
4: Rasmästerskapet Hare Sollefteå: Mycket bra arrangemang, mycket tack vare
Lill Wiklund som redan nu börjar planera för nästa års Rasmästerskap. Lill och
Ragnar ska försöka skriva lite för Stövaren.
5: Rasmästerskap Räv: Kommer att läggas på Hemsida och facebok med sista
anmälningsdatum mm.
6: RAS: Genomgång av förra och synpunkter på nya: Det blev en livlig
diskussion det föreslogs att slopa väntelistan för hanar men sätta en övre gräns
för antal kullar men styrelsen ville inte föregå avelsråden och gruppen ur
styrelsens arbete därför togs inga beslut. Behovet av att bredda avelsbasen
diskuterades och ett av önskemålen var import av utländska gener.
7: Bilda en grupp i styrelsen som ska ha möte med avelsråden om ändringar i
RAS: Gruppen beslutades bestå av: Lill Wiklund Christer Hederstedt Karl-Erik
Lindberg och Ragnar Eriksson Sammankallande/sekreterare.
8: Förslag från avelsråden att förordna Christer Hederstedt som avelsråd:
Styrelsen beslutade i full enighet att hos Svenska Stövarklubben ansöka om att
han ska bli avelsråd i Svenska Schillerstövarföreningen med erforderlig
utbildning.
Ragnar skriver och skickar in ansökan snarast.
9: Hemsida/facebok: Konstaterades att det fungerar tillfredställande, men fler
bilder och text önskas.
10: Övriga Frågor: Wendel och Jonas jobbar på med nya kläder, andra färger i
år. Wendel ordnar kläder till RävSM.
b: Schillerstövarföreningen betalar första jaktprovstarten, för att stimulera till
tidigstart.
c: Lill Wiklund föreslår att årsmötet förläggs Sollefteå i samband med
Hundutställning.

d: Avel: det är till dags dato registrerade 76 + 9 rasvård tyvärr ett lite för svagt
resultat, vi jobbar för att 2018 blir bättre.
e: Ragnar föreslår att det på sikt ska bli ett avelsråd med inriktning på hare,
kom gärna med förslag.
11: Nästa möte: 9-1-2018.
12: Mötets avslutande: Kjell avslutar mötet och önskar alla en GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR.

Ordförande Kjell Larsson

Justeras Lill Wiklund

