
 

Svenska Stövarklubben 

Protokoll 13/2021 

Tid och plats: 2021-10-04 kl.18.30 via digitalt möte 

Närvarande: Rolf Karlsson, ordförande, Marita Lithander, sekreterare,  
Petra Högberg, Thomas Larsson, Henrik Mårts och Leif Lundholm 
Ej närvarande: Daniel Bohlin, Thomas Eriksson och Peter Hermansson  
 
 
§198 Mötet öppnas 
 Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§199 Val av justerare 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Petra 
 
§200 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns efter följande tillägg under punkt 7: 
 j) Entledigande av domare och k) Datum för fullmäktige 
 
§201 Föregående protokoll 
 Protokoll nr 11 & 12/2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§202 Information från ordföranden 

• Svedea´s tävling ligger nu ute på Facebooksidan. 

• Fysiskt styrelsemöte i november, Rolf utses att kontrollera tillgång till hotell och 
konferensmöjligheter i närheten av Arlanda. 

• Rolf har varit i kontakt med ordförande i Sv Älghundsklubben, Sv Dreverklubben 
och Sv Fåravelsföreningen. Han har ställt frågan om vi gemensam ska skicka en 
skrivelse till landets alla Länsstyrelser angående jakt på varg. Antalet vargar 
överstiger med god marginal de antalet som riksdagen nu beslutat. Alla tre 
ordföranden ställer sig positiva till en skrivelse. Ordförande i Svenska 
Jägarförbundet i Dalarna är också kontaktad och ska ta upp frågan om klubbarnas 
frustration på deras nästa styrelsemöte. 

• Hundsport Jakthund saknar oss i sin tidning. Rolf kontaktar Olle B Häggkvist om 
han kan stå till tjänst och skriva om våra raser. Thomas L kontaktar Gunnar P i 
samma ärende. 

  
§203 AU-beslut 
 Inga AU-beslut är tagna. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
§204 Inkomna rapporter/ärenden 
 

a) Spermainsamling Hamiltonstövare 
Skrivelse inkommen från Hamiltonstövareföreningen som ansöker om bidrag för 
att täcka merkostnader i samband med spermainsamling. Mötet beslutar att AU-
beslut kan tas i frågan när Daniel har satt sig in i ärendet. 

b) Pejlar-Riksutställningen 2021 
Rolf informerar om att skrivelse är skickad till arrangerande klubb med 
information att sponsoravtalet inte har följts. Styrelsen avvaktar svar från klubben. 

c) Ansökan viltvårdsfonden 
Mötet beslutar att Svenska Stövarklubben ansöker om bidrag ut viltvårdsfonden. 
Till att ansvara för ansökan väljs Daniel och Thomas L. 

d) Nordiska Mästerskapet 
Norska Harehundsklubb meddelar att tävlingen är inställd. 

e) Varguttalande SKK 
Sv Stövarklubben har meddelat till SKK att vi står bakom det uttalande deras 
uttalande i vargfrågan. 

f) Profilprodukter 
Thomas L och Rolf får i uppdrag att ta med provexemplar till de fysiska 
styrelsemötet. 

g) Förslag på nya typstadgar från SKK 
Mötet beslutar att samtliga läser igenom förslaget till det fysiska mötet. Beslut tas 
därefter. 

h) DM-plaketter 
Styrelsen beslutar att återinföra DM plaketter från och med 2021. 

i) Programvaruleverantör 
Rolf meddelar att vi inte fått svar eller återkoppling från programvaruleverantören 
på vår skrivelse skickad 2021-09-01. Frågan om hur vi går vidare bordlägges till 
nästa möte. 

j) Avregistrering av domare 
På egen begäran vill personen avskriva sig som jaktprovsdomare. Styrelsen bifaller 
begäran. Thomas L skickar beslutet vidare till SKK avregistrering. 

k) Fullmäktige 2022 
Marita föreslår 4-5 juni. Rolf undersöker lokal och förläggning till nästa möte. 
 

§205 Ekonomisk rapport 
 Henrik har kommit igång med banktjänsterna och kan nu sköta betalningarna. 
 Uppgifter på de som beställt resultatboken skickas över till Peter.  
 
§206 Rapport från utställningsansvarig- Thomas E 

Thomas E informerar om att det trots påtryckningar inte har inkommit svar från alla 
klubbar angående utställningar 2023. 
 

§207 Rapport från avelsansvarig- Daniel 
 Ingen rapport då Daniel är frånvarande 
  
 
 



§208 Rapport från regelansvarig-Thomas L 
Thomas L informerar om att synpunkter på de nya jaktprovsreglerna har börjat 
komma in. 
 

§209 Rapport från information/medlemsansvarig-Peter 
 Peter har inget nytt att informera. 
 
  
 
§210 Rapport från räv-ungdomsansvarig- Petra 

Petra har kontaktat de namn hon fått till sig som skulle kunna vara intresserade. Hon 
har dock inte fått någon större respons. Det är svårt att få någon att engagera sig. 

  
§211 Rapport från IT-ansvarig- Leif 
 Leif informerar om att han gjort en beställning av vår logga. 

Han informerar också att han inte har fått någon som är intresserad av att vara 
webmaster för vår hemsida. 

  
§212 Stövar-SM Hare/Räv 

Rolf informerar om att pejlar är skickade till Skåne/Blekinge. Pejlarna till SM i 
Västerbotten skickas till Leif L. 

   
§213 Övriga frågor 

a) Behovet av externa revisorer diskuteras. 
b) Rolf föreslår att vi har en ordförandekonferens i december. 
c) Klubbens adress ändras till c/o Henrik Mårts 

  
§214 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till den 13 november och blir ett fysiskt möte. 
  
§215 Mötet avslutas 

Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Marita Lithander 
 
Justerat 
 
 
Rolf Karlsson Petra Högberg 


