
 

Svenska Stövarklubben 

Protokoll 7/2021 

Tid och plats: 2021-06-14 kl.19.00 via digitalt möte 

Närvarande: Rolf Karlsson, ordförande, Marita Lithander, sekreterare, Peter Hermansson,  
Petra Högberg, Leif Lundholm, Thomas Eriksson, Lill Wiklund, Thomas Larsson och Daniel Bohlin. 
 
 
§117 Mötet öppnas 
 Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§118 Val av justerare 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Peter. 
 
§119 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns. 
 
§120 Föregående protokoll 
 Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll. 
 
§121 Information från ordförande 
 Inget annat än det som kommer under följande punkter. 
 
§122 AU-beslut 

Ett au-beslut är tagit angående att 20 extra resultatböcker beställs för att skickas ut till 
avelsråden. Beslutet togs av Rolf, Marita och Lill. 

 
§123 Inkomna rapporter/ärenden 
 

a) Ordförandekonferensen- Datum för ordförandekonferens fastställs till den 23 

augusti kl.18.00, konferensen genomförs digitalt. Sista dag för inlämnande av 

ärenden att ta upp sätts till den 10 augusti. 

b) Crystone- mötet beslutar att ge Leif i uppdrag att se efter ett annat alternativ till 
mailprogram och lagring. Önskemål från styrelsemedlemmar om exempelvis 
Office365 skall användas.  

c) Behovet av en kanslist-mötet beslutar att en arbetsgrupp bestående av Lill, 
Thomas E och Marita bildas. De ska se över vilka arbetsuppgifter och tidsåtgång 
som skulle kunna läggas över på en ev. kanslist. 

d) Kommittéer för avel- och utställning med lokalklubbarna 
Det har inkommit önskemål om att kommittéer bildas med lokalklubbar ang avel 
och utställning. Thomas L skickar ut ett tidigare förslag till styrelsen ang detta. 
Frågan bordläggs till nästa möte. 
 

  



§124 Information från IT-ansvarig-Leif 
Leif informerar att fortfarande har inget svar på vår offertförfrågan till Animistration 
ang. utställningsmodul inkommit. 

 
§125 Rapport från kassören-Lill 
 Lill informerar att bokslutet för 2020 är klart och ska skickas ut till internrevisorerna. 
 
§126 Rapport från avelsansvarig-Daniel 

Daniel informerar om att arbetet löper på och att samtliga RAS nu är inskickade. 
Avelskommittén har nästa möte den 16 juni. 

 
§127 Rapport från regelansvarig- Thomas L 

Regelgruppen har haft två möten sedan förra styrelsemötet. Regelgruppen planerar 
att ha ett fysiskt möte den 4-5 augusti. Efter mötet förväntas regelförslaget vara klart 
för att skickas ut på remiss till klubbarna. 

 
§128 Information från utställningsansvarig-Thomas E 

Thomas E informerar om att Gerd Larsson är tillfrågad om att sköta registreringen av 
2021 års utställningar, hon har tackat ja.  Ang. utställningar för 2023 så saknas 
fortfarande anmälningar. 
 

§129 Rapport från information-/medlemsansvarig- Peter 
 Peter informerar om att nya medlemmar skall hälsas välkomna med ett fysiskt brev.  
 Peter utformar ett brev och bifogar folder från Stövarklubben.  
 
§130 Rapport från räv-ungdomsansvarig-Petra 
 Petra informerar om att arbetet löper på. 
 
§131 Tidningen Stövaren 
 Rolf informerar om att korrektur är på väg för nästa nummer. 
 Marita skickar in jaktprovsplanen så det kommer med i nästa nummer. 
 Fördelningen av arvode till skribenterna betalas ut av Lill. 
 
§132 Övriga frågor 

a) Petra och Thomas E får i uppdrag att höra sig för hos andra hundklubbar vad de 
betalar ut i arvode för registrering av utställningsresultat. 
 

§133 Nästa möte 
 Datum för nästa möte bestäms till den 14 juli kl.19.00 
 
§134 Mötet avslutas 
 Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
Marita Lithander 
 
Justerat: 
 
 
Rolf Karlsson Peter Hermansson 


