
 

Svenska Stövarklubben 

Protokoll 17/2021 

Tid och plats: 2021-12-08 

Närvarande: Rolf Karlsson, ordförande, Marita Lithander, sekreterare, Thomas Larsson,  
Daniel Bohlin, Leif Lundholm och Thomas Eriksson, Henrik Mårts och Peter Hermansson 
Ej närvarande: Petra Högberg 
 
§238 Mötet öppnas 
 Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§239 Val av justerare 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Peter. 
 
§240 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns  
 
§241 Föregående protokoll 
 Protokoll nr 16/2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§242 Information från ordföranden 

Redovisas under kommande punkter 
  
§243 AU-beslut 
 AU-beslut är taget för att godkänna tre jaktprovsdomare. 

Styrelsen välkomnar Bengt Borgsgård, Mora, Johan Axelsson, Mariefred och  
Ingemar Persson, Älvdalen till domarkåren. 
AU-beslut är även taget angående ändring av hamiltonstövarnas HD-program. 

 
§244 Inkomna rapporter/ärenden 
 

a) Bidragsansökningar 
Styrelsen beslutar att avslå Hamiltonstövareföreningens bidragsansökningar för 
resekostnad för genetiska parningar och Unghundskampen. 
Styrelsen beslutar att lista tas fram över ändamål som klubbarna kan ansöka om 
bidrag till. Vem som är ansvarig bordlägges till nästa möte. 

b) Förläggning av Stövarfullmäktige 2022 
Efter att ha tittat på inkomna offerter beslutar styrelsen att fullmäktige förläggs på 
Arlanda Hotellby. 

c) Swedish Game Fair 
Ev bidrag till mässan bordlägges till nästa möte. 

d) Extra kostnader Räv-SM Gotland 
Styrelsen beslutar att bekosta den extra övernattningen för medföljande domare. 
Denna uppstod pga snöoväder. 



e) Profilprodukter 
Pris klart med leverantörerna, produkterna tillverkas med broderad logga. 

f) Medlemstapp 
Medlemstappet 3000 medlemmar sedan 2008 bekymrar. 
Frågan diskuteras och Henrik beslutas ta fram förslag angående fördelning av 
stambokföringsavgiften. Frågan tas också upp som en punkt på ordförandeträffen. 

g) Ordförandeträff 
Inbjudan är utskickad. Vi går igenom inkomna frågeställningar. 

h) KM för rävhundar 
Ett KM för rävhundar diskuteras, inget beslut tas i frågan 

i) Ändring av typstadgar 
SKK har efter påtryckning av Sv stkl och andra jakthundsklubbar förlängt svarstiden 
till den 31 mars- 22. 
Thomas E tar fram förslag på ändringar och skickar ut till styrelsen under 
december. I nästa skede skickas förslag ut till klubbarna före den 31 december. 
 

§245 Ekonomisk rapport 
Henrik informerar om att han nu hunnit i kapp med faktureringen. Handelsbanken i 
Timrå kommer att lägga ner. Förflyttning kommer att göras till kontoret i Borlänge. 

 
§246 Rapport från utställningsansvarig- Thomas E 

Thomas E informerar om att SKK har godkänt utställningar för 2023. SKK har 
svarsdatum 31 mars och 31 oktober 2022 för utställningar 2024. 
Thomas E har godkänt dispensansökan för aspiranttjänstgöring Dunkerstövare. 
Aspirant är Marie Gardolin. 

 
§247 Rapport från avelsansvarig- Daniel 
 Daniel har inget nytt att rapportera 
   
§248 Rapport från regelansvarig-Thomas L 

Thomas L informerar att regelrevideringen har kommit åter från SKK och skickas ut till 
regelgruppen. Thomas har även representerat Svstkl vid Hallands stkl 70-årsjubileum 
och Räv-SM på Gotland där han även var fullmäktige. 
 

§249 Rapport från information/medlemsansvarig-Peter 
Inget nytt att rapportera. 

 
§250 Rapport från räv-ungdomsansvarig-Petra 
 Thomas E informerar om att hennes skrivning i Stövaren har givit positiva reaktioner. 
   
§251 Rapport från IT-ansvarig- Leif 

Leif informerar om att rådata är beställd och inväntas från Animistration, detta för att 
kunna sammanställa resultatboken. 
Hemsidan-förslag på nya hemsidan utsänd till styrelsen. 
Henrik kan bistå till viss del med att vara bollplank mot JO Förlaget. 

  
§252 Övriga frågor 

Svedea fototävling 
Tävlingen är avslutat och Leif utses till att publicera vinnande bilder på hemsidan och 
Facebooksidan. 

 
 



 
 
§253 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till måndag 10 januari kl. 18.30. 
  
§254 Mötet avslutas 

Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat. 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Marita Lithander 
 
Justerat: 
 
 
Rolf Karlsson Peter Hermansson 


