
 

 

Anteckningar från ordförandeträff 2022-03-20 kl.18.00 via Teams 

Deltagare: se bilaga 1 

 

1. Välkomna 

Rolf Karlsson hälsar alla välkomna och ett upprop sker.  

Ledare för mötet är Olof Norberg. 

2. Information från styrelsen 

Ekonomi-Henrik Mårts informerar att bokslutet för 2021 snar är klart. 

Han får en fråga från Värmland angående beslutet att sälja en del av fondinnehavet. 

Henrik förklarar att fondinnehavet var högt så andelar är flyttade till ett säkrare konto. Detta 

blev klart innan börsnedgången pg a läget i Ukraina. 

En annan fråga (Norrbotten) var angående sidan som köps i Stövaren. Vad menas med 

förbud mot annonsering? Henrik förklarar att marknadsföring av klubbens egna aktiviteter 

och tävlingar inte är annonsering. Annonsering=externa kunder. 

Regelansvarig- Thomas L berättar att klubben under 2021 fick 19 nya jaktprovsdomare och 

att jaktprovsdagarna ökade under förra året. 

3. Ny hemsida 

Leif Lundholm visar runt på nya hemsidan. Den kommer att byta plattform så att den går lite 

snabbare än i dagsläget. 

4. Status på vårt nya system för utställningar och jaktprov 

Leif Lundholm redogör för att utställningsmodulen är klar för att användas vid den första 

utställningen i Osby den 27 mars-22. Arbetsgruppen för utställning leds av Johan Tropp som 

kommer att vara på plats på premiären. 

Fråga från Värmland om det skall gå att anmäla till utställning direkt i programmet? Leif 

svarar att detta skall fungera och att programmet läggs ut nu i veckan. 

Mikael Barcheus som leder arbetsgruppen för Jaktprov informerar att de också haft möte 

tillsammans med uppfödare och avelsråd. 

Leif informerar också om att det program för jaktprov som SKK skulle arbeta fram 

fortfarande inte är klart. Programmet är baserat på en app som används i realtid. 

Arbetssättet blir lite komplicerat när man dömer, exempelvis att man startar och stoppar 

drevklockan i appen. Kostnaden till SKK/ klubb skulle landa på närmare 100 kr/prov, fördelat 

på 30 kr / prov för användande av appen plus stambokföringsavgift.   

5. Blankett för jaktprovsprogram 

Leif L visar den nya blanketten som skall användas för att skicka in jaktprovsprogrammen. 

Belyser också att det är viktigt att använda denna då det annars är ett väldigt tidskrävande 

efterarbete innan det kan läggas in i hundprov. 

 



 

 

6. Ungdomsverksamhet i klubbarna 

Efter önskemål från föregående träff lyfts frågan ang ungdomsverksamheten och Rolf K 

ställer frågan om vilken verksamhet som finns ute i klubbarna. Anslag från Svstkl kan bli 

aktuellt vid dessa aktiviteter. 

Västerbotten berättar att de planerar någon slags verksamhet under kommande år. 

Norrbotten berättar att de har kontakt med Sv Jägareförbundet och har aktiviteter med 

ungdomarna när de tar sin jägarexamen. 

 

7. Inkomna frågor  

- Gävleborg 

Vi har haft lite problem med vårat redovisningsprogram, om de andra i klubben vet med 

sig vad de använder för något så vore det kanon. Vi har även haft problem sedan vi 

inskaffat swish för betalning av jaktprov och utställningar. Med ett 123 nummer så kan vi 

ju inte swisha vidare pengar, likaså blir det problem att få ut ersättningar till domare. Har 

ni haft register på alla domares bankkonton eller hur har ni löst detta?  

 

Vi har haft samtal med banken om att knyta swishen till ett kontantkort som kassören 

skulle kunna ha. Nackdelen med det är att kommissarie inte kan gå in och kolla om 

betalning har inkommit gör att flytta vidare dem i hundprov. Likaså behövs en mobil, 

vilket något i klubben kanske har. Där tillkommer ett till problem med att äldre mobiler 

inte tillåts uppdatera mobilt bank-ID om de är för gamla, oavsett om det är en 

smartphone av nyare snitt alltså.  

 

Hur har de andra klubbarna löst detta?  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Amanda Genhammar  

 

Sekreterare Gävleborgs Läns Stövarklubb  

 

Tips från kvällens deltagare: 

Norrbotten- Kassören går in varje dag och kontrollerar Bg & Pg. 

Domararvodet betalas ut efter att domaren skickat in en blankett där man redovisar 

uppdraget. 

Henrik Mårts- 123 swish fungerar mycket riktigt inte för att betala ut pengar med. 

Svenska Stkl använder Speedledger´s bokföringsprogram som är bra. 

Leif Lundholm tipsar om att använda redovisningsprogram i moln. Kassören får gärna 

kontakta Leif för mera hjälp & tips. 

Håkan från Gävleborg tackar för tipsen och meddelar vidare till klubben. 

 

- Skåne-Blekinge- Peter Bohlin 

Vi fick till oss för ett tag sen en fråga. Om personer med funktionshinder. 

Hur jobbar vi med detta? Troligtvis är vi alla för dåligt insatta i detta så vi bara låter det 
rinna ut i sanden.  



Tycker detta är en fråga som vi skall lyfta på ordförandemötet. 

Diskussion på mötet- 

Norrbotten arbetar tillsammans med Sv Jägareförbundet med aktiviteten ”Jakt för Alla”. 

Peter Ledin (Västernorrland) som även är aktiv i Sv Jägareförbundet berättar lite om 
”Jakt för alla” ett projekt som förbundet drivit under några år. 

Skåne-Blekinge ställer frågan om funktionshindrade kan bli jaktprovsdomare? 

Rolf Karlsson säger att styrelsen inte har lyft frågorna kring den här gruppen och att det 
här måste vi ta tag i. 

8. Övrigt 

-Uppland-Västmanland (Markus Enstedt) tar upp frågan angående förläggning av SM i 
oktober månad. De har svårt att hinna med sina uttagningstävlingar då annan jaktpremiär 
sker i oktober. 

De norra distrikten flikar in att de år SM arrangeras där, kan tävlingen inte läggas senare. 
Risken är mycket stor att proven måste ställas in pga snö. 

Rolf Karlsson tar med sig frågan till styrelsen. 

Sydsvenska- funderar på styrelsens förslag om uttagning till Räv-SM. Om detta skall ha 
samma förfarande som till Har-SM? Thomas Larsson svar på frågan är att tanken är att varje 
distrikt skall representeras vid SM men att ett liknande förfarande som för hare kan vara för 
tungt för klubbarna.  

- Nomineringar till förtjänsttecken 

Rolf Karlsson- Styrelsen lyfter frågan ang förtjänsttecken. Det förra fullmäktige var digitalt 
och inget blev utdelat. Styrelsen ska prova att reda ut detta och klubbarna får en påminnelse 
om de har någon som ska eller har nominerats. 

Rolf avslutar träffen och tackar alla för ikväll. 

Vid pennan 

Marita Lithander 

 

 

 

 

 



Klubb Representant  

Norrbotten Michael Barcheus michael.barcheus@telia.com 

Västerbotten Gottne Lindgren gottne.l@telia.com 

Jämtland-Härjedalen Martin Magnusson martin.magnusson@stromsund.se  

Västernorrland Peter Ledin peter.ledin@jagareforbundet.se 

Gävleborg Håkan Holmgren hakan.holmgren@hotmail.com 

Dalarna Patrik Lagerberg palag66@hotmail.com 

Värmland Christer Andersson stovarkongen@hotmail.se 

Uppland - Västmanland Markus Enstedt silverstadensror@gmail.com 

Södermanland Sören Andersson soren.andersson1756@gmail.com 

Östergötland Göran Johansson stovare@telia.com 

Småland Bengt Ljungberg bengt.ljungberg@hotmail.se  

Sydsvenska 
Tommy Blomqvist 
&Martin Svensson martins@iscar.se 

Skåne-Blekinge Peter Bohlin peter.bohlin@sbstovare.se 

Västergötland Anders Ydergren anders.ydegren@gmail.com 

Västsvenska Erling Buch gnilres@gmail.com 

Halland Bo Mared  

Gotland Jörgen Petterson ronehamn69@hotmail.se 

Gotlandsstövareföreningen Jörgen Petterson ronehamn69@hotmail.se 

Smålandsstövareföreningen Tore Nilsson tore12117@telia.com 

Svenska Finskstövareföreningen 
Christopher 
Wackfelt cwackfelt@gmail.com 

Svenska 
Hamiltonstövareföreningen Börje Westerlind ordforandehamilton@outlook.com 

Svenska Schillerstövareföreningen Kjell Larsson spakarp@gmail.com 

Svenska Stövarklubben Rolf Karsson ordforande@stovare.se 

Svenska Stövarklubben Leif Lundholm leif.lundholm@stovare.se 

Svenska Stövarklubben Marita Lithander sekreterare@stovare.se 

Svenska Stövarklubben Thomas Larsson thomas.larsson@stovare.se  

Svenska Stövarklubben Henrik Mårts kassor@stovare.se 

Mötesordförande Olof Norberg  
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