Protokoll för styrelsemöte 27/8 2018
Närvarande: Roger Grenholm, Lage Furberg, Gunnar Wallström, Folke Markström,
Håkan Jonsson, Johan Axelsson, Britta Lindgren och Kassör: PO Lindgren
§ 1 Ordförande Britta öppnar mötet och hälsar välkomna.
§ 2 Dagordning godkändes
§3 Till sekreterare valdes Håkan J, justerare Gunnar W
§ 4 Genomgång föregående protokoll som godkändes.
§ 5 Ekonom. Kassören redogjorde för klubbens ekonomi som är god. Ca 19 000 i kassan.
Utställningen i Bredsele gav ett tillskott på ca 3500 kr.
§ 6 Utställningen i Bredsele utvärderades. En enig styrelse tyckte att det hela flöt på bra.
Inget att klaga på dessutom lyftes platsen för utställning som mycket bra. Tankar väcktes om
att permanenta Bredsele som ”vår” utställningsplats. Ett annat attraktivt allternativ som
lyftes var att alternera Bredsele med campingen i Fällfors. Alla var eniga om att Byske inte
längre känns som ett alternativ.
Beslut: Att ta upp frågan på nytt när det nästa gång drar ihop sig för utställning.
§ 7 Gillesmästerskap 2018. Pga värmen har styrelsen tidigare beslutat att skjuta upp det.
Varma vädret, sen tidigare fastställda prov och älgjakt är inget som styrelsen kan påverka.
För att möjliggöra ett Mästerskap 2018 blir det en veckodag.
Beslut: Gillesmästerskapet kommer att hållas onsdag 26 september. Sista anm den
16/9. Hemsidan uppdateras.
§ 8 För kännedom: Nytt system för anmälan till prov kommer i samarbete med SKK.
Inför höstens övriga prov ser det bra ut, med provrutor, domare och vägvisare.
Vid KM i Fällfors kommer SCA bjuda/hålla med kaffe och fika.
Västerbottens stövarklubb vill att vi skickar 4 st domare till DM.
Beslut: Att lägga in uppmaning/vädjan till domare på hemsidan att anmäla sitt intresse
till Gottne Lindgren eller Roger Grenholm
§ 9 Julfesten kommer att vara 2 december, Folkets hus Drängsmark. Lage kollar upp om
underhållning.
§ 10 Vid nästa möte ska vi ta upp hur vi på ett bra men enkelt sätt kan lyfta och belysa
stövarjaktens dag.

§ 11 Inga övriga frågor
§ 12 Nästa möte 12/11 18.00 Hos Britta
§ 13 Mötet avslutas
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