
 
 

Styrelsemöte 12 november 2018 
 
Närvarande: Roger Grenholm, Håkan Johansson, Folke Markström, Johan Axelsson, P-O 
Lindgren, Gunnar Wallström, Britta Lindgren, Lage Furberg och Anette Asplund 
 

1. Mötet öppnas av Britta som hälsar alla välkomna. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Till justerare valdes Håkan J. 
4. Genomgång av föregående protokoll. 
5. Ekonomi: ca 25 000 :- 
6. Utvärdering, jaktprov i Jörn, Burträsk och KM i Fällfors – allt har funkat bra kring 

proven dock lite svårt få domare. 2 gilles hundar vidare från KM till DM. 
7. Stövarjaktens dag, 8/12 – fota och skriv om jaktdagen, skicka till tidningen Stövaren. 
8. Valberedningen – Britta meddelar Lauri vilka som är i tur att avgå 2019. 
9. Årsmöte -19, söndag 10 mars kl. 18.00. Britta ska kolla om det finns möjlighet att vara 

i studiefrämjandets lokal i Skellefteå. Lage ska höra med Kent Granlund om han kan 
tänka sig vara mötesordförande. 

10. Föreläsningar – fundera och kom med förslag. 
11. Julfest 2/12 – Annons i Norran (P-O ordnar) och på hemsidan. Underhållning Stig 

Olofsson, lotterier (Håkan kollar hur det finns med vinster och ev. köper in), inköp 
varor (Britta ordnar) Samling 14.30 för förberedelser. 

12. Utställning -19 - Byske står på tur, önskan från oss att det kan vara i Bredsele. Roger 
ska prata med Gottne Lindgren om detta. 

13. Qvinnokampen – Tackbrev kommit från Ingeborg. 
14. Övrigt 

• Vandringspris gillesmästerskap – Stig-Ove Renberg får behålla det, då han 
vunnit 3 gånger. 

• Styrelsemöten – önskan om att mötena kan hållas i Skellefteå. Britta ska kolla 
upp om studiefrämjandets lokaler kan nyttjas till detta. 

• Hemsidan – SCA-logga ska sättas in på hemsidan. 
• DM -19 i Fällfors – Folke, Roger och Gunnar ska kolla upp om var/hur 

samlingsplats/övernattning kan ordnas bäst och smidigast. 
15. Nästa möte: måndag 21/1–19 kl. 18.00, plats meddelas senare. 
16. Mötet avslutas. 
 
 
 

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

        Britta Lindgren               Håkan Johansson                         Anette Asplund 


