
 

 

Svenska Stövarklubben 

Protokoll 5/2022 

Styrelsemöte 2022-03-07 kl. 18:30 

Närvarande: Rolf Karlsson, ordf, Marita Lithander, sekreterare, Daniel Bohlin, Henrik Mårts,  

Leif Lundholm, Petra Högberg, Thomas Eriksson och Thomas Larsson. 

Ej närvarande: Peter Hermansson  

Från valberedningen deltar Mikael Petersson 

 

§42  Mötet öppnas  
Rolf hälsar oss välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
§43 Val av en justerare  
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Daniel. 
 
§44 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkänns. 
 
§45 Föregående protokoll 
Protokoll nr 3 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§46 Information från ordföranden  
Rolf har inget att redovisa under denna punkt. 
 
§47 AU-beslut 
AU-beslut tagit om ny jaktprovsdomare styrelsen hälsar Jens Eriksson, Ludvika välkommen till 
domarkåren. 
 
§48 Inkomna ärenden/rapporter 

a) Tidpunkt för Har-SM i Jämtland 
Uppland-Västmanland har inkommit med en förfrågan om J/H kan flytta fram datum) för 
Har-SM(27-28 oktober). Jaktpremiär på annat vilt försvårar för att hinna arrangera DM. 
Frågan skickas vidare till J/H för utredning. 
Frågan diskuteras och Thomas E föreslår att SM-tävlingarna i framtiden läggs inom ett 3-
veckors spann så det är lättare att planera in DM-tävlingarna. Förslaget bordlägges tills 
vidare. 
 

b) Förtjänsttecken vid klubbars jubileum, ex vis 100-års jubileum 



Rolf lyfter frågan om utdelning av förtjänsttecken vid ex fullmäktige eller jubileum. Mer 
fakta tas fram om hur det förhåller sig. 
 

c) Utländska medlemmar i lokalklubb 
Thomas E redogör för förslaget till nya typstadgar där utländska medlemmar förlorar sin 
rösträtt vid årsmötet. Styrelsen är enig om att detta inte är ett problem i Svenska 
Stövarklubben. 
 

d) Öster Malma 26 mars 
Daniel utses som klubbens representant vid SKK´s och Svenska Jägareförbundets 
temadag den 26 mars via länk. 

 

§49 Ekonomisk rapport-Henrik  
Henrik informerar om att två annonsörer ej inkommit med sin betalning. Mötet beslutar att 
annonsörerna avslutas om betalning ej inkommer efter nästa påminnelse. 
  

 
§50 Rapport från utställningsansvarig-Thomas E  
SKK har bjudit in till information och frågestund den 9 mars angående utställningar 2024. 
I övrigt jobbar Thomas vidare med typstadgarna och sammanställer slutresultatet för redovisning till 
styrelsen. 

 
§51 Rapport från avelsansvarig- Daniel  
Daniel informerar om att Schillerstövareföreningen har ett nytt avelsråd i avelskommittén-Joakim 
Rehn. 
Inkommen fråga från Hamiltonstövareföreningen angående dispens att para ung hund som saknar 
utställningsmerit i öppen klass. Svar på frågan är att lokalklubbar fortfarande kan anordna 
exteriörbedömning och hunden kan via detta få sin utställningsmerit om inte utställning finns att 
tillgå. 
Hamiltonstövarföreningen har inkommit med en fråga om att få rekommendera 4 kullar på tikar. 
Svar på frågan är att det krävs en revidering av RAS för att göra det. 

 

§52 Rapport från regelansvarig-Thomas L  
Regelrevideringen är nu i sitt slutskede för godkännande av fullmäktige. Ett möte kvarstår med 
regelgruppen och är sedan klart. 

 

§53 Rapport från medlemsansvarig/informationsansvarig 
Peter deltar ej ikväll.  
Inför fullmäktige så ser Rolf över medlemsantal per klubb och Marita kontaktar SKK för att få 
medlemsantalet för rasklubbarna per 31 dec -21. 

 

§54 Rapport från räv-ungdomsansvarig-Petra  
Inget nytt att rapportera. 
 

§55 Rapport från IT-ansvarig- Leif  
Nya hemsidan är under uppbyggnad och Petra har skött kontakten med JO-förlaget. Leif kommer att 
vara behjälplig eftersom kontakt måste hållas under dagtid. 
 



Leif har arbetat med utställningsmodulen som förhoppningsvis skall vara i gång till den första 
utställningen. 

 

§56 Övriga frågor  
Rolf påminner om ordförandeträffen den 20 mars. Styrelsen träffas i ett möte några dagar före för 
att gå igenom ev. frågor. 
Mikael från valberedningen tackar för kvällens möte och ber att mötesdag och länk till nästa 
styrelsemöte skickas ut till valberedningen. 

 

§57 Nästa möte 
Datum för nästa möte bestäms till den 5 april kl.18.30. 

 

§58  Mötet avslutas 
Rolf tackar för ikväll och förklarar mötet för avslutat. 
 

Vid protokollet 

 

Marita Lithander 

 

Justerat 

                                                                                

Rolf Karlsson   Daniel Bohlin 


