
 

Svenska Stövarklubben 

Protokoll 12/2021 

Tid och plats: 2021-09-09 kl.18.00 via digitalt möte 

Närvarande: Rolf Karlsson, ordförande, Marita Lithander, sekreterare, Peter Hermansson,  
Petra Högberg, Thomas Larsson, Henrik Mårts och Thomas Eriksson 
Ej närvarande: Daniel Bohlin och Leif Lundholm  
 
 
§180 Mötet öppnas 
 Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§181 Val av justerare 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Peter. 
 
§182 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns. 
 
§183 Föregående protokoll 
 Protokoll nr 10/2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§184 Information från ordföranden 
 Redovisas under kommande punkter. 
  
§185 AU-beslut 
 AU-beslut är taget för att godkänna en ny jaktprovsdomare. 

Styrelsen välkomnar Per Wiklund, Ullånger till domarkåren. 
 
§186 Inkomna rapporter/ärenden 
 

a) Ersättare till Daniel Bohlin 
Styrelsen beslutar att Thomas Eriksson ersätter Daniel B under hans frånvaro. 
 

b) Motion angående årsmöte varje år 
Styrelsen beslutar att arbeta fram en motion till fullmäktige angående varianten 
att hålla årsmöte varje år. 
 

c) Programvaruleverantör 
Styrelsen beslutar att avvakta resultatet av den skrivning som nu är skickad innan 
vi går vidare i ärendet. 
 

d) Beslut om placeringsansvariga för fonder 
Styrelsen beslutar att tidigare utsedda placerare fortsätter sitt arbete. Henrik M 
står till förfogande för att hjälpa till om det behövs. 



e) Beslut om att arbeta i kommittéer 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tills vidare. 
 

f) Beslut om extra bidrag till SM-tävlingar 
Styrelsen beslutar att bidraget höjs till 50 000 kr till de som arrangerar SM-
tävlingar. Beslutet gäller fr om dagens datum och innefattar inte de som redan 
beviljats ett extra bidrag. 
 

g) Profilprodukter 
Mötet beslutar att köpa in 50 st jaktprovsfodral för domare. Thomas L ombesörjer 
beställningen. 
Rolf beslutas kontakta Engelsons för att se över möjligheten till profilprodukter. 

 
h)     Skrivelse från Sv. Hamiltonstövareföreningen 

Skrivelse har inkommit från föreningen om att gå från nivå 2 till nivå 1 i HD-
programmet. Frågan lämnas till avelsansvarig för beredning. 

  
 

§187 Ekonomisk rapport 
 Henrik meddelar att ekonomin är mycket god.  
 
§188 Rapport från utställningsansvarig- Thomas E 

Thomas E beslutas skicka ut påminnelse nr 4 till de lokalklubbar som fortfarande inte 
skickat in ansökan om utställning 2023. 
 

§189 Rapport från avelsansvarig- Daniel 
 Ingen rapport då Daniel är frånvarande 
  
§190 Rapport från regelansvarig-Thomas L 

Thomas L meddelar att regelförslaget är godkänt av SKK`s Jakthundskommitté. 
Thomas L utses även fortsättningsvis delta i Specialhundklubbarnas möte inför KF.  
 

§191 Rapport från information/medlemsansvarig-Peter 
 Peter fortsätter arbetet med att försöka få till en fin resultatbok vilket inte alls är lätt. 
 
§192 Rapport från räv-ungdomsansvarig- Petra 

Styrelsen ger i uppdrag till Petra att ännu en gång kontakta lokal- och rasklubbar 
angående en rävsektion. Även ett forum för ungdomar efterfrågades på 
ordförandekonferensen. 

  
§193 Rapport från IT-ansvarig- Leif 

Enligt tidigare styrelsebeslut har Leif arbetat fram den skrivelse som nu är skickad till 
programvaruleverantör. 

  
§194 Stövar-SM Hare/Räv 

Stövar-SM Räv- Thomas L, Thomas E och Peter H anmäler sitt intresse att 
representera. 

   
§195 Övriga frågor 

a) Rolf informerar att inget svar inkommit från Värmland angående de ej utdelade 
pejlarna till pristagarna på riksutställningen. 



b) Svedea har ställt frågan om de får lägga ut en tävling på Facebooksidan. Styrelsen 
beslutar att de kan publicera tävlingen. 

c) Fråga har inkommit från lokalklubb om vilka regler som gäller om två klubbar går 
samman. Peter utses till att kontakta SKK´s Juridiska avdelning om vad som gäller. 

d) Skrivelse har inkommit från Sv Hamiltonstövareföreningen angående ansökan om 
ekonomiskt bidrag vid spermainsamling. Rolf utses att skicka skrivelsen till 
samtliga i styrelsen så beslut kan tas vid nästa möte. 

e) Defektregister 
Avelsråden i Sv Hamiltonstövareföreningen önskar tillgång till defektregister för 
Hamiltonstövare. Thomas E undersöker saken i samråd med Daniel B. 

  
§196 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till den 4 oktober kl 18:30. 
  
§197 Mötet avslutas 

Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Marita Lithander 
 
Justerat 
 
 
Rolf Karlsson Peter Hermansson 


