
 

Svenska Stövarklubben 

Protokoll 9/2021 

Tid och plats: 2021-07-14 kl.19.00 via digitalt möte 

Närvarande: Rolf Karlsson, ordförande, Marita Lithander, sekreterare, Peter Hermansson,  
Petra Högberg, Thomas Larsson och Daniel Bohlin. 
Ej närvarande: Leif Lundholm, Thomas Eriksson 
 
 
§139 Mötet öppnas 
 Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§140 Val av justerare 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Peter. 
 
§141 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns. 
 
§142 Föregående protokoll 
 Protokoll nr 7/2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§143 Information från ordföranden 
 Rolf informerar om kassörens hastiga avhopp. Valberedningen är kontaktad för vidare  
 behandling av ärendet. 

Rolf redogör att han varit i kontakt med klubbens sponsorer. 
Ultracom skickar enligt avtalet ut fyra pejlar till Riksutställningen i Värmland. 
Petra utses att kontakta övriga sponsorer och att representera Svstkl vid utställningen. 

  
§144 AU-beslut 
 Inga AU-beslut tagna 
 
§145 Inkomna rapporter/ärenden 
 

a) Beställning av pokaler-riksutställningen, SM-tävlingarna 
Mötet beslutar att utse Thomas L som ansvarig för beställningarna. 
 

b) Tryckning av skogsprotokoll 
Thomas L informerar om att det i dagsläget finns ca 1000 st skogsprotokoll att 
tillgå. Mötet beslutar att avvakta ny tryckning. 
 

c) Resultatboken 
Peter informerar om att det tills idag inkommit mellan 120-130 st beställningar av 
resultatboken. Han håller också på att arbeta fram en idé om utformningen. 
 



 
 

d) Hemsidan 
Styrelsen diskuterar eventuell avlastning från Leif att underhålla websidan. Frågan 
bordlägges till nästa möte då Leif deltar. 

 
e) Närvaro på Kennelfullmäktige 22-24 oktober i Göteborg 

SKK har meddelat nytt datum då det blir ett fysiskt fullmäktige. 
Mötet beslutar att bordlägga frågan om våra delegater till nästa möte då utsedda 
delegater har förhinder dessa dagar. 
 

f) Behovet av kanslist 
Marita redovisar vad hon och Thomas E kommit fram till angående behovet av en 
kanslist. De menar att tillsättandet av en kanslist måste vara ekonomiskt 
försvarbart och kunna minska andra kostnader (ex medlemshantering som idag 
sköts av SKK, redovisning av jaktprov och utställning)  
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tillsvidare. 

 
g) Avelsråd för Hamiltonstövare 

Hamiltonstövareföreningen har inkommit med förslag på två nya avelsråd då ett 
har avsagt sig sitt uppdrag. Styrelsen beslutar att godkänna ett av förslagen- Petra 
Högberg. Petra och Marita deltar inte i beslutet utan lämnar tillfälligt mötet. 

 
§146 Ekonomisk rapport 
 Ingen rapport lämnas på detta möte.  
 
§147 Rapport från avelsansvarig- Daniel 

Daniel har haft ett möte med avelsråden som alla är eniga om att de haft ett bra år 
med många parningsförfrågningar. Under hösten kommer SLU att delta och informera 
om släkskapsindex. 

  
§148 Rapport från regelansvarig-Thomas L 

Thomas har inget nytt att rapportera utan återkommer efter regelkommitténs möte i 
augusti. 
 

§149 Rapport från medlemsansvarig-Peter 
 Peter har utformat ett medlemsbrev som nu går att använda. 
 
§150 Rapport från räv-ungdomsansvarig- Petra 

Petra föreslår att hon till nästa nummer av Stövaren skriver en artikel angående 
rävjakt. Mötet tycker det är ett bra förslag som godkännes. 

  
§151 Rapport från IT-ansvarig- Leif 
 Ingen rapport lämnas då Leif inte deltar. 
 
 
 
 
 
§152 Rapport från informationsansvarig- Peter 

Peter lyfter frågan om att en mötesordförande utses till domarkonferensen den 
23 augusti. Förslag tas fram till nästa möte. 



Mötet utser Peter och Daniel att göra ett program för mötet. 
Frågor från klubbarna skall vara styrelsen tillhanda senast 10 augusti. 

 
§153 Stövar-SM Hare/Räv 
 Thomas L formerar om att segertäcken finns tom 2023. 
 I övrigt inget att behandla under denna punkt. 
  
§154 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
§155 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till den 11 augusti kl. 19.00. 
  
§156 Mötet avslutas 

Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat. 
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