
 
 

Svenska Stövarklubben  
Protokoll 3/2022 
Tid och plats: 2022-02-07 kl. 18:30 via digitalt möte 
 
Närvarande: Rolf Karlsson ordförande, Marita Lithander,sekreterare, Thomas Eriksson,  
Thomas Larsson, Petra Högberg, Henrik Mårts och Daniel Bohlin 
Ej närvarande: Leif Lundholm och Peter Hermansson 
 
§21  Mötet öppnas  
Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat 
 
§22  Val av en justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll   
Till justerare väljs Henrik. 
 
§23 Godkännande av dagordningen   
Dagordningen godkänns 
 
§24 Föregående protokoll  
Protokoll 1 och 2 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§25 Information från ordföranden   
Redovisas under kommande punkter. 
 
§26 AU-beslut 
Beslut har tagits om att godkänna sex nya jaktprovsdomare. 
Vi hälsar: 
Marcus Sundström, Ekshärad, Emil Westling, Lima, Mikael Westerling, Älvdalen,  Andreas Beijer, 
Malmbäck, Jonas Sommansson, Vetlanda, Tobias Knutsson, Färjestaden välkomna till domarkåren. 
 
§27 Inkomna ärenden/rapporter 
  

a) Styrelsens förslag till fullmäktige ang uttagningsregler till Räv-SM  
Frågan bordlägges, Daniel och Thomas E utses att ta fram ett förslag till styrelsen. 
 

b) Inkommen faktura för priser till riksutställningen  
Styrelsen skickar fakturan åter till Värmland med motivering att statuter för riksutställningen 
skall följas och att priser skall betalas av arrangerande klubb. 
 

c) Bordlagda ärenden från möte nr 1/2022  
-Förslag på godkända bidragsändamål  
Rolf redovisar några förslag till vad som klubbarna kan äska pengar. Frågan bordlägges tills 
listan är komplett. 
 
-Ersättning till avelsråd  
Daniel utses till att arbeta fram ett förslag på fullständiga kriterier för ersättning till 
avelsråden. 



Förslag:  max 2000 kr per avelsråd och till max 3 per rasklubb. Avelsrådet ska även ha varit 
aktivt. Frågan bordläggs tills förslaget är framtaget. 
 

-Handlingar till Stövarfullmäktige   
Rolf utses som ansvarig för att inbjudan, motioner och styrelsens förslag skickas ut till 
klubbarna före februari månads utgång.  
 

§28 Ekonomisk rapport 
Henrik informerar att han arbetar med bokslutet för 2021. I övrigt är ekonomin under kontroll. 

 

§29 Rapport från utställningsansvarig 
Thomas E informerar om att kontakt kommer att tas med de klubbar som ansökt om 
riksutställningen de kommande åren. 

 

§30 Rapport från avelsansvarig 
Daniel informerar om att han haft möte med avelsråden. Endast 3 av 6 raser deltog. 
Daniel utses att arbeta fram statuter angående spermainsamling. 
Möte bokas med schillerstövareföreningens avelsråd och ordförande. Daniel och Thomas E 
deltar i mötet.  

 

§31 Rapport från regelansvarig   
Thomas L har inget nytt att rapportera.  

 

§32 Rapport från medlemsansvarig/informationsansvarig  
Peter deltar ej ikväll. 

 

§33 Rapport från räv-ungdomsansvarig 
Petra informerar om att det är svårt att få i gång denna verksamhet. Intresset finns men ingen är 
intresserad av att delta aktivt för att skapa något. 

 

§34 Rapport från IT-ansvarig   
Leif deltar ej ikväll. Rolf informerar om att han inväntar nycklar från dreverklubben, avtalet är 
underskrivet av båda parter. 

 

§35 Övriga frågor   
Ordförandeträff planeras till den 20 mars kl.18.00. Marita skickar ut kallelse. 
Thomas E representerar styrelsen vid Räv-SM 2022. 
 

§36 Nästa möte  
Nästa möte bestäms till den 7 mars kl. 18.30. 

 

§37 Mötet avslutas  
Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
Marita Lithander 
 
Justerat 
 
 
Rolf Karlsson  Henrik Mårts 


