
Protokoll styrelsemöte Norsjö/Skellefteå stövargille den 17/3 2015.  

Närvarande: Britta Lindgren, P-O. Lindgren, Gunnar Wallström, Roger Grenholm, Lage Furberg, Ivan 
Olsson, Håkan Johansson, Folke Markström och Jan Dufva.  

§ 1. Mötet öppnas av Britta och alla hälsas välkomna.  

§ 2. Dagordningen delas ut och godkännes.  

§ 3. Som sekreterare väldes Jan Dufva.  

§ 4. Håkan och Britta skall justera protokollet.  

§ 5. Föregående protokoll från årsmötet kunde inte dras för det var inte klart.  

§6. Som firmatecknare väljs kassören P-O. Lindgren och Jan Dufva. ( Det normala är att ordf. och 
kassör var för sig är firmatecknare men i detta fall är de gifta och då passar det sig inte.)  

§ 7. Ekonomin står på ca.17,000:- utan Norsjös och Ske-å södras inräknade.  

§ 8. Rese ersättning - bestämdes till 18 kr 50 öre/mil. Detta betalas ut till personer vid behov bestämt 
av styrelsen.  

§ 9. Verksamhetsplan: se bilaga 1.  

§ 10. Medlemsbevis kommer att delas ut till medlemmar så fort Ingrid är klar med loggan.  

§ 11. Stadgar har setts över. Umeå stövargilles stadgar tyckte Britta var bra. Men vi kommer att titta 
på fler klubbars stadgar innan vi bestämmer oss, senast innan nästa årsmöte.  

§ 12. Prisansvarig valdes Lage Furberg och Jan Dufva. Uppgift: Att kolla Södra gillets kvarvarande 
pokaler och ta fram förslag på hur pokaler och diplom ska delas ut.  

§ 13. Sponsorer. Gunnar pratar med Boliden Vapen och Vapenhandlarn i Norsjö. Britta hör med Cykel 
och Fiske, Långviken och Björkis. Dessa brukar ge 10 % vid inköp. Det är därför vi är tvungna att få 
loggan klar och trycka fram medlemsbevis. För att man vid besök på dessa ställen ska kunna visa att 
man är berättigad till denna rabatt.  

§ 14. En fråga ang. regler vid prov/tävling togs upp vid årsmötet. Frågan lyftes även på styrelsemötet. 
Pga kommande regeländringar lämnades frågan utan diskussion eller vidare utveckling.            
Frågeställningen som vi tog upp på detta möte var - Ska vi ha samma prov på tävling typ Gilleskamp 
som vid HR-prov. En enig styrelse bestämde att vi ska följa gällande regler  

§ 15. Efter förslag från Eskil Johansson blir det skrivet en artikel om sammanslagningen och lämnat in 
till Norran. Britta gör det.  

§16. Övriga frågor: Hemsidan hjälper Ingrid Björne oss med även fortsättningsvis. Det påpekades att 
det fanns jaktprovsdomare som ville hjälpa till med att bedöma men inte fått frågan under innevarande 
säsong. Dessa kommer att få frågan på gillesprovet och även på de fasta proven.  

§ 17. Mötet avslutas.  

Vid protokollet Jan Dufva.  

Justeras: .............................................................................            ..........................................................  
                          Britta Lindgren                                                                        Håkan Johansson   


