
 
Styrelsemöte 2015-06-24 

 

 

Närvarande: Britta Lindgren, Ivan Olsson, Lage Furberg, Jan Dufva, Roger Grenholm, 

Folke Markström, Håkan Johansson, Per-Ole Lindgren och Anette Asplund. 

 

 

§ 1. Britta öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

§ 2. Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Till mötessekreterare valdes Anette. 

 

§ 4. Till justerare valdes Lage. 

 

§ 5. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

 

§ 6. Ekonomi: 

       ca 28.000 :- 

 

§ 7. Firmatecknare för stövargillet 

       Till firmatecknare valdes Jan Dufva och Per-Ole Lindgren vid årsmötet, dom är  

       valda var för sig. 

 

§ 8. Hundutställning Bredsele 150816 

        Bestyrelse: Gunnar Wallström, Roger Grenholm och Håkan Johansson. 

        Arbetsfördelning – se separat lista.  

        Priser till lotterier hjälps vi åt att samla ihop, dessa ska lämnas till Håkan vid nästa                

        styrelsemöte. 

        Pris till BIS hund, Britta ska beställa tallrik med gravyr. 

        Funktionär bär reflexväst, Britta ska inhandla 15 västar. 

 

§ 9. Grillafton 1 augusti 

       Klockan 15.00. Anmälan till Britta senast 24/7. Måste vara minst 20 anmälda för att 

       detta ska genomföras. Mat tar man med själv, kaffe kommer att finnas. Aktiviteter  

       kommer att finnas. 

 

§ 10. Provsläpp 22 augusti 

         Storklinta, släpp 6.00. Domargenomgång men övriga jägare är också välkomna.  

         Fika ska inköpas.  

         Utvärdering av provsläppet ska göras, gillet är ju ett stort område. Ev dela upp på    

         två ställen. 



 

 

§ 11. Gilleskamp 5 september 

          Anmälan ska göras senast 29 augusti till Roger eller Håkan. Hamburgare och  

          kaffe kommer att inhandlas till detta. I övrigt runt kampen så har Roger och  

          Håkan allt under kontroll. 

 

§ 12. DM och Burträsk elitprov 

         Tallrikar med gravyr ska beställas till vinnare på resp. prov. 

 

§ 13. Nästa möte 

         Lördag 1 augusti, kl 12.30 i Bredsele.  

 

 

§ 14. Övrigt 

 Tröja/keps med nya gillesloggan, Britta ska kolla upp om detta. 

 Sponsrings pengar från gillet – att ta upp på nästa årsmöte. Kan styrelsen 

                      få ansvar att sponsra om det tex är DM inom gillets verksamhetsområde. 

 

§ 15. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Britta Lindgren                     Lage Furberg                     Anette Asplund 

            

           

 


