
 

Svenska Stövarklubben 

Protokoll 10/2021 

Tid och plats: 2021-08-17 kl.19.00 via digitalt möte 

Närvarande: Rolf Karlsson, ordförande, Marita Lithander, sekreterare, Peter Hermansson,  
Petra Högberg, Thomas Larsson, Daniel Bohlin, Leif Lundholm och Thomas Eriksson 
 
 
§157 Mötet öppnas 
 Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§158 Val av justerare 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Peter. 
 
§159 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns. 
 
§160 Föregående protokoll 
 Protokoll nr 8-9/2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§161 Information från ordföranden 

Rolf meddelar att valberedningen föreslår Henrik Mårts som adjungerad kassör fram 
till nästa Fullmäktigemöte. Styrelsen beslutar att Henrik Mårts 760701-xxxx väljs till 
kassör och ersätter Lill Wiklund som firmatecknare. Det beslutas att han har rätt att 
teckna föreningen till ett högsta belopp av SEK 250 Tkr. 

  
§162 AU-beslut 
 AU-beslut är tagna för att godkänna tre nya jaktprovsdomare. 

Styrelsen välkomnar Anders Olofsson, Brastad, Niklas Nilsson, Ulricehamn och  
Jan Tinghall, Tranemo till domarkåren. 

 
§163 Inkomna rapporter/ärenden 
 

a) Ordförandekonferensen 23 augusti 
Styrelsen föreslår Olle B Häggkvist till mötesordförande.  
 

b) Inbjudan till Nordiska mästerskapet  
Mästerskapet hålls den 29-30 november i Norge, mötet beslutar att välja Daniel 
Bohlin som vår representant. Som ersättare väljs Thomas Larsson. 
 

c) Delegater till Kennelfullmäktige 
Till att delta väljs Rolf Karlsson och Thomas Larsson. 
 
 



 
d) Hemsidan 

Bordlagd fråga sedan förra mötet angående tillsättande av en webmaster. Mötet 
beslutar att förfrågan går ut till klubbarna om det finns någon som är intresserad 
att ta på sig uppdraget. Leif utses till att skicka ut förfrågan. 

 
e) Ansökan till Olof Hjorts fond 

Mötet beslutar att hos SKK ansöka medel ur Olof Hjorts fond. Marita utses till att 
administrera ansökan. 

  
§164 Ekonomisk rapport 
 Styrelsen får en kort rapport av Leif att ekonomin är mycket god.  
 
§165 Rapport från avelsansvarig- Daniel 

Daniel har mottagit en skrivelse från Sv Hamiltonstövareföreningen angående 
omprövning i samband av tillsättandet av nytt avelsråd. Styrelsen beslutar att inte 
ompröva beslutet utan står fast vid att det räcker väl med tre avelsråd. Daniel utses till 
att meddela beslutet. Marita och Petra deltar ej i beslutet. 
Daniel informerar även om att årets valpregistreringar redan passerat totalsumman av 
2020 års registreringar. 

  
§166 Rapport från regelansvarig-Thomas L 

Thomas L lämnar rapport från regelgruppens möte. Förslag till ändringarna är klara 
och skickade till SKK`s Jakthundskommitté för godkännande.  
Thomas L har även skickat skrivelse till SKK angående ändringen av jakttiden för räv. 
 

§167 Rapport från medlemsansvarig-Peter 
Peter redogör för att det under de senaste månaderna inkommit ca 70 nya 
medlemmar. En orsak kan vara att U-listan nu följs upp. 

 
§168 Rapport från räv-ungdomsansvarig- Petra 

Petra informerar om att hon nu har en ny kontaktperson på rävsidan då den förra 
lämnade uppdraget. 

  
§169 Rapport från IT-ansvarig- Leif 

Leif hade till mötet i uppdrag att se över kostnaden för Office365. Kostnaden för 
9 användare är 16000 kr/år. Frågan bordlägges tills vidare. 
Leif har också en vädjan att vi på våra möten använder headset.  

 
§170 Rapport från informationsansvarig- Peter 
 Se §172 
 
§171 Rapport från utställningsansvarig 

Thomas E informerar om att det är problem med att från lokalklubbarna få in datum 
för planerade utställningar för 2023. Mötet beslutar att Thomas E gör en skrivelse ut 
till klubbarna och påminner igen. Sista dag för ansökan hos SKK är den 31 oktober. 
 
Styrelsen har tagit del av SKK´s inbjudan till domarkommitté den 26 augusti. Styrelsen 
beslutar att vi inte deltar pga illa vald tidpunkt och att det är för kort om tid att 
samordna med rasklubbarna. Nytt datum föreslås under våren 2022. Till ansvariga för 
att svaret går iväg utses Tomas E och Marita. 

 



§172 Stövar-SM Hare/Räv 
Rapportering från SM kommer att kunna följas via Jaktjournalens hemsida. Länk läggs 
upp på hemsidan. 

  
§172 Övriga frågor 

a) Rolf tar upp frågan angående förslaget att arbeta i kommittér. Informationen 
skickas ut till samtliga igen och fråga bordlägges till nästa möte. 

b) Förfrågan har inkommit från Västerbottens stkl angående höjning av bidraget för 
att arrangera SM-tävlingar. Mötet beslutar att bevilja ett extra bidrag om 20 Tkr till 
Västerbottens läns stkl. Frågan om att överlag bevilja mer ersättning bordlägges 
tills nästa möte. 

c) Västerbottens läns stkl arrangerar Qvinnokampen och har ställt frågan om Svstkl 
kan sponsra med något. Styrelsen beslutar att hjälpa till med att ta kostnaden för 
ex segertäcke. Rolf utses att kontakta klubbens ansvarige Hans Olofsson och även 
tillfråga Svedea vad de kan bidra med.  

d) Profilprodukter-styrelsen diskuterar om nya profilprodukter bör tas fram. Inget 
beslut tas i frågan utan frågan bordlägges tills vidare. 

e) Rolf tar upp frågan angående placeringsansvariga för klubbens fonder. Mötet 
beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 

f) Rolf utses till att kontakta Värmlands stkl och ställa frågan om de sponsrade 
pejlarna från Ultracom blev utlottade och ej utdelade till pristagarna enligt Svstkl 
avtal med sponsoren. 

 
§173 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till den 2 september kl. 18.00. 
  
§174 Mötet avslutas 

Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Marita Lithander 
 
Justerat: 
 
 
Rolf Karlsson Peter Hermansson 


