
 
 
 

Styrelsemöte 27/3 2019 
 
 
Närvarande: Folke Markström, Britta Lindgren, Tomas Jonsson, Håkan Johansson, Roger 
Grenholm, Gunnar Wallström och Anette Asplund. 
 
 

1. Ordförande Britta öppnar mötet. 
2. Dagordningens godkändes. 
3. Till justerare valdes: Roger. 
4. Genomgång av årsmötesprotokollet. 
5. Ekonomi: Hälsning från kassören att ekonomin är god. 
6. Årsmötet: Efter genomförda val till lokalombud framkom det att det fanns 

förslag på ytterligare en person som lokalombud. Eftersom beslut redan 
klubbats, lämnades detta utan vidare åtgärd. 

         Styrelsen lyfte detta på nytt under kvällens möte pga att denna person    
         skulle bredda representantskapet geografiskt. Styrelsen beslöt att      
         tillfråga den föreslagna, om vederbörande fortsatt stod till   
         förfogande. I så fall kommer han att vara adjungerad i styrelsen fram till   
         nästa årsmöte för att då kunna väljas in som ordinarie. Som adjungerad  
         har man ingen rösträtt men ses som en bra resurs för styrelsen. 

7. Stövarjaktensdag: Folke skriver och lämnar till Britta. 
8. Intresse för stövarjakt/jaktprov – göra en folder som bl.a. beskriver jakt 

med stövare och kontaktpersoner som kan ringas till om man vill följa med 
ut på en jaktdag. Roger och Gunnar ordnar vad som ska skrivas och Britta 
gör layout. Dessa ska lämnas ut vid t.ex. studiecirkel för jägarexamen. 

9. Grillfest – nej (vi får pröva ett annat år). 
10. SvStk utställning Bredsele – platsen bokad. Övrigt kring utställningen tas 

upp på nästa möte. 
11. Gillesmästerskapet 2019 – tas upp på senare möte. 



12.  KM 2019 – Britta pratar med Lage Furberg om provet kan gå i Burträsk 
området. 

13. DM 2019 – Fällfors 14–15/10. Folke har kollat upp om boende och 
förtäring till deltagarna. Provrutor finns. Mer om detta vid nästa möte. 

14. Övrigt 
• Lotterivinster - finns en del men vi kan försöka få ihop lite mer. 
• Plastförkläden – till grillning vid utställningen. 

15. Nästa möte: I Fällfors, Britta kallar när det blir dags. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Britta Lindgren             Roger Grenholm               Anette Asplund 
 
 

 
 
 


