
 

Svenska Stövarklubben 

Protokoll 1/2022 

Tid och plats: 2022-01-10 via digitalt möte 

Närvarande: Rolf Karlsson, ordförande, Marita Lithander, sekreterare, Peter Hermansson, 
Thomas Larsson, Petra Högberg, Leif Lundholm och Henrik Mårts, Thomas Eriksson och Daniel Bohlin 
 
 
§1 Mötet öppnas 
 Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§2 Val av justerare 
 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Petra. 
 
§3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med tillägg av punkt 7 k) vargproblemen och under övriga 
frågor: 
1) Klubbars avtal till Stövaren 
2) Ersättningar till Hamiltonstövare föreningen 

 
§4 Föregående protokoll 
 Protokoll nr 17/2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§5 Information från ordföranden 
 Redovisas under kommande punkter 
 
§6 AU-beslut 
 Beslut om auktorisation om ny jaktprovsdomare. 
 Styrelsen hälsar Mikael Löfstedt, Skellefteå välkommen till domarkåren. 
  
§7 Inkomna rapporter/ärenden 

a) Omplacering av tillgångar 
Henrik- Tidigare beslutad omplacering av vissa tillgångar i Spiltan är genomförd, de 
har flyttats över till Handelsbanken. 
En del av tillgångarna på det s k ”slaskkontot” i Handelsbanken kommer att flyttas 
till lågriskfonder. 

b) Ekonomisk information till medlemmar 
Rolf- Information om 2020–2021 beslutas delges medlemmarna när boksluten är 
godkända av revisorerna. 

c) Resultatboken 
Leif- Boken är klar för tryck så snart en reklamsida från sponsor inkommit. 

d) Avtal med dreverklubben 
Rolf- Förslag till avtal har inkommit. Rolf, Leif och Henrik tittar på förslaget och 
kallar inom kort till ett extra styrelsemöte för beslut i frågan. 



  
e) Ev övergång till årsmöte 

Styrelsen ger Rolf, Thomas E och Thomas L i uppdrag att arbeta fram ett förslag 
angående övergång till årsmöte i stället för fullmäktige. 

f) Bidragsansökningar från lokal- och rasklubbar 
Styrelsen beslutar att arbeta fram kriterier och förslag till vilka ändamål klubbarna 
kan söka bidrag. Rolf utses som ansvarig. 

g) Nya hemsidan 
Petra utses till kontaktperson mot webbdesigner för nya hemsidan. 

h) Swedish Game Fair  
Bordlagd bidragsfråga från Uppland-Västmanlands Stkl. Frågan bordlägges igen 
med hänvisning till §7 f 

i) Ersättning till avelsråd 
Avelsråd från en rasklubb har begärt ersättning. Vid efterforskning har inget annat 
avelsråd tidigare erhållit ersättning från Sv stkl. Styrelsen avslår den enskilda 
begäran. Frågan om ev ersättning till avelsråd bordlägges till nästa möte. 

j) Skrivelse ang. halsproblem 
Gävleborgs Stkl har inkommit med en skrivelse angående oron över ökande antal 
halsproblem hos stövare. Thomas E kontaktar SLU för att se över om intresse finns 
att forska i frågan. 

k) Vargproblemen i Sverige 
Rolf påskiner problemet med den ökande vargstammen som är långt högre än det 
mål riksdagen beslutat. Thomas E får i uppdrag att fråga andra jakthundsklubbar 
vad vi skulle kunna göra gemensamt för att lyfta frågan. 
 
 

§8 Ekonomisk rapport- Henrik 
 Ekonomin ser fortsatt bra ut. 
 
§9 Rapport från avelsansvarig- Daniel 

Antal registrerade valpar under 2021 uppgick till 890 st. En bra siffra mot 2020 då 
antal registreringar uppgick till 697 st.  
Antalet HD-röntgade hundar under 2021 uppgick till 21%. Styrelsen tycker det är en 
oroande låg siffra. Daniel utses kontakta SKK för att de hur de ser på saken. 
 

§10 Rapport från regelansvarig-Thomas L 
 Regelrevideringen är nu ute hos klubbarna en sista vända. 
 
§11 Rapport från medlemsansvarig-Peter 
 Peter har erhållit statistik för 2021 från SKK. 
 
§12 Rapport från räv-ungdomsansvarig- Petra 

Petra informerar om att rävkommittén nu har fått några personer som är intresserade 
att starta upp. 
 

§13 Rapport från IT-ansvarig- Leif 
Leif informerar om att IT-kommittén är igång igen. Gruppen arbetar också indelade i 
olika ansvarsområden. Statistik, Utställningar och Jaktprov. 
 
 
 

 



§14 Övriga frågor 
a) Klubbars avtal till Stövaren 

De tidigare beslutade priset 1250 kr/nummer gäller från och med nr 1/2022. 
Henrik och Rolf utses till att ställa i ordning avtalen till klubbarna. 

b) Bidragsansökan Hamiltonstövare föreningen 
Styrelsen beslutar att betala ut sökt bidrag till mat, logi, resa och tillkommen 
moms på fakturan från Canirep i samband med spermainsamlingen.  Ansökan om 
bidrag för förlorad arbetsinkomst avslås. 

  
§15 Nästa möte 
 Nästa möte bestäms till den 7 februari kl. 18:30 
 
§16 Mötet avslutas 
 Rolf tackar för i kväll och förklarar mötet för avslutat. 

 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Marita Lithander 
 
Justerat: 
 
 
Rolf Karlsson Petra Högberg 


