
 
 

 

Anteckningar från ordförandeträff 2021-12-14 

Närvarande: se bilaga 

Ledare för mötet är Olof Norberg 

 

• Olof Norberg inleder träffen och ger ordet till Rolf Karlsson 

• Rolf Karlsson hälsar alla välkomna och informerar om att styrelsen kommer att ge 

information och svara på de frågor som inkommit så långt det är möjligt. Dock kommer ingen 

redovisning i detalj för hitta stövare att presenteras på denna träff. 

• Thomas Eriksson utställningsansvarig informerar om att han haft problem med att få in 

tilltänkta datum för utställningar under 2023. Han har påmint klubbarna inte mindre än fyra 

gånger innan svar har inkommit. Här måste en förbättring ske ute i klubbarna. 

Ansökan för utställningar 2024 ska vara SKK tillhanda mars eller oktober 2022. 

Nytt datasystem för utställningsrapportering sjösätts så snart det är klart i början av 2022. 

För att det ska fungera så behöver arrangerande klubb: dator, skrivare och stabilt mobilnät 

för uppkoppling. 

Input från mötet är att SKK´s 30 milaregel för avstånd mellan utställningarna sätter käppar i 

hjulet för våra egna utställningar. 

• Henrik Mårts, adjungerad kassör informerar att medlemsredovisningen och stambokföringen 

blev sent reglerad men nu är i fas. 

Bokföringen är också i fas men det saknas verifikat från början av 2021. Han arbetar med att 

få tag i dessa. 

Avtal för klubbarnas sida i Stövaren kommer att skickas ut i början av 2022. 

• Daniel Bohlin, avelsansvarig rapporterar om att avelsråden kommer att kallas till träffar för 

att diskutera vilka uppgifter de vill ha i det ”nya” hitta stovare. 

• Petra Högberg, ungdoms/rävansvarig informerar att hon nu har några namn som kan ingå i 

rävkommittén. Det har varit svårt att få i gång en kommitté men hon hoppas att den nu ska 

kunna sjösättas. 

Gävleborg inflikar att de tagit tag i aktiviteter för rävhundar och för första gången kommer 

att arrangera KM-räv. 

• Leif Lundholm, IT-ansvarig informerar om en ny hemsida håller på att designas och kommer 

att uppdateras av JO-förlaget. 

 

Den nya utställningsmodulen planeras vara i gång tills den första utställningen arrangeras i 

mars. IT-gruppen och andra kunniga inom området kommer att engageras. 

 



SKK önskar att vi ska vara med att testa det nya system som beagelklubben kommer att 

använda för jaktprov. IT-gruppen kommer att få mera information om detta. 

Input från mötet är frågan om hur vi går till väga att utbilda arr. av utställningar? Leif tar med 

sig frågan och troligen kommer utbildning att ske i omgångar. 

• Peter Hermansson, medlemsansvarig informerar om att vi har ett medlemstapp. 

 

Medlemstappet diskuteras och Rolf menar att det är viktigt att lokalklubbarna engagerar sig i 

ungdomar för att få nya medlemmar. 

Input från mötet är att många konkurrensen för att få ungdomar är intresserade är bl a älg, 

björn och vildsvinsjakt. 

Intresset för rävjakt finns bland de yngre, bra om dessa kunde starta sina hundar på jaktprov. 

Domarkåren borde bli bättre på att döma jaktprov på räv. Domardagar för detta kanske kan 

anordnas ute i klubbarna. 

 

• Thomas E informerar om att remisstiden för de nya typstadgarna är förlängt till den 31 mars 

2022. Remiss skickas ut till klubbarna med svarstid satt till mitten av februari. 

• Pokaler- Rolf informerar om att beträffande pokaler på DM och SM så delas de ut av Svenska 

Stövarklubben, om rasklubbarna vill premiera sina startande på dessa tävlingar får utdelning 

av dessa priser göras vid annat tillfälle, ex klubbens årsmöte. 

• Övrigt från deltagarna vid mötet- 

Tystnaden från styrelsen ang hundprov orsakar många frågetecken ute i klubbarna. Styrelsen 

lovar att så fort mera info finns så kommer den att redovisas. Det nya systemet kommer att 

vara minst lika bra som nuvarande.  

Förslag till nästa möte är att förlänga mötestiden som i inbjudan var lite för kort. 

Mer tid till att diskutera kring ungdomsjakt önskas. 

Förslagsvis hålls mötet på en söndagkväll. 

 

Vi tackar Olof Norberg för en bra insats som ledare för mötet. 

 

Vid pennan 

 

 

Marita Lithander 

 

 

 

 


