
 

 

General 

Dagordning styrelsemöte 2021-01-10 
Tid: ca 17.00 
 
Närvarande: Stefan Kent Tobias Lars Per Jesper Daniel Inger  
 
Anmält förhinder:  Anders 
 
 
§ 1 Mötets öppnande Ordförande öppnar Via Teams 
     
 
§ 2 Val av justerare. Kent                                    
        
 
§ 3 Föregående protokoll. OK 
 Lägg över punkter från sist möte (Stefan) 
        
 
§ 4 Kassören redogör för ekonomin. Ingen skillnad sedan sist möte  
Priset är inte höjt på fasta proven utan ligger kvar på 1000kr och höjs senare till 1200kr  
Alla utgifter är inte betalda från DM ännu  
 
 
§ 5 Rapport från Svenska stövarklubben  Det har inte hänt så mkt sen sist möte  
Det startas olika kommitteer inom olika område  
  
                             
§ 6 Hemsidan Fungera bra  
  
 
§ 7 Drevprov och RR. Kollegie hölls efter BD Räven  
BD Räven Genomfördes med mkt bra resultat på fina marker och bra förhållande  
Kollegiet hölls via Teams pga Covid 19 och det fungerade bra  
Funderingar om det även skulle vara ett Öppenklassprov  
Vinterprovet  
Provet skall genomföras 12-13/2 sista anmälan 4/2  
Drevprovsektionen arbetar med marker och domar (Lars) 
Kollegiet planeras att  hållas via Teams  
 
 
§ 8 Stövarjaktens  
Vi beslutar att ställa in Stövarjaktens dag denna säsong pga Covid 19 
 Läggs ut på hemsidan  
 
§ 9 Domardag  
Vi beslutar att ställa in Domardag denna säsong pga Covid 19 
Läggs ut på hemsidan 
 
 



 

 

General 

 
 
 
§ 10 Rapport från dom olika sektionerna     
Sammankallande i fetstil 
Utställning Inger Kent Ingalill 
Räv Jesper Per Tobias   Jobbar med att ta fram priser till provet 
Regel Henrik Daniel Anders J Arne B Regelkommitten kommer att ha möte och gå igenon våra 
domares förslag på nya regelr  
Drevprov Lars V Anders N Jobbar vidare med vinterprovet  
                                                      
       
§ 11 Utställning 2021 
Vi hoppas kunna genomföra utställningen som planerat 29/5 men följer upp det på nästa möte  
 
 
§ 12 Övriga frågor. 
Inger har gjort klart inskick till nästa Stövartidning  
Frågan kommer upp om vi skall vara med i alla nr av Stövaren  
Skatteverket Adressändring Stefan skickar till Kent som kontaktar Skatteverket för adressändring  
Förslag att punkter läggs in under sektionerna (Stefan) 
Hedersmedlemmar Har vi några hedersmedlemmar fråga fråv SVst (Stefan) 
Stefan frågar Lasse om kriterier för hedersmedlemmar  
Från sist möte: 
 Anders tar kontakt med Svenska Stövarklubben för att få U Listor  
Prover på väst mössor och kepsar med BD tryck på (Daniel) 
 
 
Årsmöte är planerat till 27/3 vi följer FH rekomendationer och ser hur läget med Covid 19 är 
närmare  
 
 
§ 13 Nästa möte.  
     Söndag den 14/3 kl 17.00 Via Teams                           
 
 
§ 14 Mötet avslutas. Mötet avslutas av ordförande  
 
Protokoll justerat av Kent Karlsson  
 
 
 
 


