Verksamhetsberättelse för Norsjö/Skellefteå Stövargille år 2016

Den 9 mars hölls årsmötet i Ragvaldsträsk, inte så välbesökt som vi önskat.
Valen genomfördes i vanlig ordning. Omval av ordförande på 1 år – Britta
Lindgren. Även omval på de två ordinarie ledamöter som stod i tur att avgåAnnette Asplund och Håkan Johansson. Även samtliga lokalombud omvaldes på
1 år.
Styrelsens sammansättning har således varit:
Ordförande: Britta Lindgren
Ordinarie ledamöter: Jan Dufva, Roger Grenholm, Håkan Johansson, Anette
Asplund.
Lokalombud/suppleanter Ivan Olsson, Folke Markström, Gunnar Wallström,
Lage Furberg, Johan Axelsson
PO Lindgren kassör.
Under 2016 har Gillet haft 93 betalande medlemmar.
Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten.
Den 5 april startade ringträning/socialträning i Åbyn/Byskes BKs klubblokal i
Drängsmark. Vi träffades 8 gånger och sista tillfällena hölls träningen utomhus.
Antalet ekipage varierade från 4 till fler än 10. Uppskattad och trevlig träning
som var öppen för alla intresserade. Inbjudan skedde via hemsidan.
Något sent, startade även ringträning i Bureå. Där träffades 6 ekipage och
tränade där vid 3 tillfällen.

I år ansvarade vi för stövarutställningen i Byske den 14 augusti. Och tack vare
duktiga och ansvarstagande medarbetare så flöt det på bra!
Nästa aktivitet var Gilleskampen den 3 september och trots att det var tidigt på
säsongen kom 11 hundar till start.
Välorganiserad och trevlig tävling som förutom trevliga möten bjöd på ett
härligt höstväder.
I samband med Burträskprovet erbjöd i år Gillet ej färdig meriterade hundar att
starta på prov. Gillet stod då för att ordna med provrutor och domare även till
dessa hundar. Det var 7 hundar som startade på Burträskprovet och 3 som
nappade på Gillets andra erbjudande.
Nytt för i år var också Gilleskamp mellan Norsjö/Skellefteå Stövargille och
Mellanbygdens Stövargille. Tre ekipage från varje gille deltog och tävlingen
hölls i skogarna runt Jörn. Detta första år var det vårt eget gille som drog
längsta strået. Vår förhoppning är att denna aktivitet ska bli återkommande.
Den 26 november gjordes ett försök att ordna en Stövarjaktens Dag, men pga.
svagt intresse och mycket dåligt före ställdes det in. Vi hoppas kunna göra ett
nytt försök kommande år.
Den 27 november var det så dags för den årliga julfesten – Dopp i gryta.
Uppskattat och välbesökt.
Gillet har under året delat ut två priser i form av graverade tallrikar. En till BIShunden i Byske och en till vinnaren av Burträskprovet. Gillet har också
tillsammans med Mellanbygdens gille köpt in ett vandringspris för vår
gemensamma gillestävling.
Vi har också beställt t-shirts och kepsar med Gillets logga som finns för
försäljning.
Med dessa rader vill sittande styrelse tacka för det gångna verksamhetsåret.

