
 

 

Styrelsemöte 22/1 2018 
  
Närvarande: Ivan Olsson, Håkan Johansson, Gunnar Wallström, Lage Furberg, 
Roger Grenholm, Johan Brännström, Britta Lindgren, Johan Axelsson, Folke 
Markström och Anette Asplund. Samt från valberedningen Lauri Karinkanta och 
Jonas Grenholm. 
  

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Till justerare valdes: Håkan och Ivan. 
4. Britta går igenom föregående protokoll. 
5. Ekonomi: ca 11 000: - 
6. Valberedningen: 

Tur att avgå: 
Britta, ordförande 1 år 

            Håkan och Anette, ledamöter 2 år 
Ivan, Gunnar, Folke, Johan B, Johan A, suppleanter/lokalombud 1 år. 
Alla tillfrågas om intresse att sitta kvar, Johan Brännström tackar nej. 

7. Föreläsning med fjällveterinär Anna 
Gumboda 17 februari kl.12.00-14.00. Detta beslut har tagits via mail och 
telefonkontakt, föreläsningen är tillsammans med älghundsgillet. Kostnaden 
för detta är 10.000:-, gillet betalar 3.000:-. Inbjudan till medlemmarna kommer 
skickas ut (med övrig gillesinformation) samt läggas ut på hemsidan. 

8. Valpträff 
17 mars kl. 10-13 i Drängsmark, kostnad 50: - per deltagare. En träff för 
valpar/unghundar upp till 1 år. Britta håller i träffen och ordnar fika. 

      9.  Ringträning 
           Start, prel. 4 april, 7 träffar. 

10.Årsmöte 
Måndag 5 mars kl. 19.00 i Bureå. 
Kallelse med verksamhetsplan och styrelsens telefonnummer. Britta skriver och 
skickar ut. 
Verksamhetsberättelse, dagordning, Britta skriver. 
Lage ska prata med Kent Granlund om han kan tänkas vara ordförande på 
årsmötet. Om inte ska det kollas upp med Bo Renström, Ingrid Björne. 
11. Utställning 2018 
Bredsele 12 augusti, gillet hjälper till.  
12. Julfest -18, kontakta Eskil Johansson innan fest, han har visst tips på 
underhållare. 
13. Qvinnokampen – Ett tackbrev har kommit, Britta läst upp. 
  



  
  
14. Övrigt 

        Önskemål inkommit om att skriva och skicka till tidningen ”Stövaren”. Ivan 
ska prata med Ingrid om hon kan göra det. 

        Gillesmästerskap – ska det vara ökl-prov för alla deltagare, eller ska man 
kunna starta utan att anmäla prov? En fråga som ska lyftas på årsmötet. 

        Gilleskamp – hur ska den vara utformad? Vårat gille har ju tagit ut 
deltagare utifrån resultat gillesmästerskapet. 1 championhund, 1 som tagit 
pris samt 1 omeriterad. Detta har tagits beslut på vid tidigare möte. 
Mellanbygdens gille tycker inte det ska vara så … Förslag på att några från 
respektive gille träffas och pratar/bestämmer hur det ska vara. 

        Elitprov 2018 – Burträsk samt eventuellt Jörn. (Om det blir Jörn, så finns 
möjlighet till provrutor i Fällfors området, där det även finns tillgång till 
boende.) 

15. Nästa möte: I samband med årsmötet. 
16. Mötet avslutas. 
  
  
  
  
  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Britta Lindgren            Håkan Johansson            Ivan Olsson            Anette  
  
 


