Styrelsemöte Svenska Schillerstövareföreningen 7-1-2016 Telefonmöte
Närvarande: Thommy Sundell Bernt Bondesson Wendel Martinsson Karl- Erik Lindberg
Jonas Hermansson Ragnar Eriksson
1: Mötets öppnande: ordförande Thommy öppnar mötet.
2:Val av justeringsman: mötet valde Jonas Hermansson.
3: Föregående protokoll: Lästes delvis, godkändes och lades till handlingarna.
4:Medlemsförteckningen nu och i framtiden: Konstateras stora svårigheter med nuvarande
medlemsförteckningen, efter sammanställning och genomgång bedöms schillerföreningen
ha 498 medlemmar inklusive Hedersmedlemmarvid årsskiftet 2015. Mötet beslutade att
ordförande och kassör tar kontakt med SKK för förhandling om en övergång till deras
medlemsförteckning och utskick av betalningsavier framgent.
5:Skrivelser till nya valpköpare: Thommy sätter in på hemsidan om gratis medlemskap första
året och första jaktprovsstart betalas av Schillerföreningen, skriver några rader till
valpköparna , Jonas skaffar brevpapper och kuvert med föreningens logga så att vi kan
kontakta valpköparna, något beroende på sjukdom att det dragit ut på tiden.
6: Årsmöte/Schillerträff: Beslutades att det blir i Värnamo Lördagen 23/4, i samband med
Smålands Stövarklubbs utställning med middag/samkväm på kvällen efter årsmötet, tid och
plats meddelas senare, och på hemsidan.
7:Rasmästerskapen: Harmästerskapet som går i samband med Sydsvenskas Stk. Elitprov
styrelsen representeras av Bernt Bondesson.
Rävmästerskapet går 20/21-2 i samband med Smålandsräven, styrelsen representeras av
Patrick Isaksson i samråd med tävlingsansvarige.
Styrelsen Beslutade även att sätta upp ett nytt vandringspris (en tavla) för bästa Schiller på
Har och Räv SM.
Styrelsen beslutade även att sponsra Räv-SM med 1000:- kr. lika som Hamiltonföreningen
8: Avelsfrågor: Ett bra 2015 med 143 valpar, men tyvärr konstaterat en valp med PDA i
tvåkullar. Tiklistan för 2016 har kommit igång men det fattas meriterade hanar särskilt med
meriter på Hare.
9: Övriga frågor: Jonas redovisade hur långt man hade kommit med kläder och mössor, det
redovisas nästa möte planen är att ha med mössor och T-shirt på årsmötet övriga kläder är
beställningsvara.
10: Nästa möte: 25/2—kl:19. Är telefonmöte, då kallas även representant för
valberedningen
11: Mötets avlutande: Thommy tackar för ett bra möte och avslutar mötet
Ordförande Thommy Sundell

Justeringsman

Jonas Hermansson

