Styrelsemöte 2019-08-13
Närvarande: Håkan Johansson, Folke Markström, Roger Grenholm, Lage Furberg, Leif Öström, Gunnar
Wallström, Britta Lindgren och Anette Asplund.
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Ordförande Britta öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Dagordningen godkändes.
Till justerare valdes: Håkan Johansson.
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
Ekonomi, ingen dagrapport men vi har fortsatt god ekonomi.
Presentation om stövarjakt. Gunnar och Roger lämnar material till Britta som ska göra
en sammanställning’
7. Kontakt med arrangörer av jägarexamen, Studiefrämjande kommer att ha kurs under
hösten. Folke ska prata med naturbruksskolan i Burträsk. Tanken är att representant
från gillet ska få komma under kursgång och prata om stövarjakt.
8. Gillesmästerskap -19, deltagare anmäler till ökl-prov (hare/räv) samt ordnar domare
(gillet betalar domararvodet). I år kommer man att kunna välja en dag under en veckas
tid för provet. Detta pga att det är flera andra prov i distriktet under hösten. Tiden för
mästerskapet är 19–26 oktober. Man ska även meddela styrelsen att man tänker delta
innan prov. Information om detta kommer på hemsidan. Prisutdelningen kommer att
bli på julfesten. Anette beställer pokaler.
9. KM 28–29/9 Ragvaldsträsk, allt klart kring det.
10. DM 14–15/10 Fällfors, allt klart kring det.
11. Burträsk provet 2–3/11, allt klart kring det.
12. Bidrag till Qvinnokampen -19, beslutat att gillet sponsrar 1000: 13. Värdegrund för gillet, Britta lämnar ett förslag till gillets värdegrund. Vi får läsa och
begrunda till nästa träff.
14. Förtroende bland medlemmar, det har kommit fram att förtroendevald medlem i gillet
har haft synpunkt på annan medlem. Detta tycker vi i styrelsen inte är acceptabelt.
Britta kommer att ta kontakt med berörd person.
15. Övrigt
• Julfest 1/12 kl 16.00 Drängsmark folkets hus. Håkan bokar lokalen samt kollar
upp om skärmaskinen.
16. Nästa möte 4/11 kl. 18.00 Studiefrämjandets lokal.
17. Mötet avslutas.
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