
 

 
 

 

Styrelsemöte 31/10 2022 
 

 

Närvarande: Håkan Johansson, Britta Lindgren, Folke Markström, Tomas 

Jonsson, Lage Furberg och Anette Asplund samt via telefon Roger Berggren och 

Roger Grenholm. 

 

 

1. Britta öppnar mötet och hälsar oss välkomna. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Till justerare valdes Tomas J. 

4. Föregående protokoll godkändes. 

5. Ekonomi: Ca 25000: - 

6. Rapport gillesmästerskap: 4 som startade och vinnare detta år blev 

Vinklumpens Bella med husse Folke Markström. 

7. Jaktdag i Fällfors: 7 deltagare som kom. 2 hundar släpptes, 5 olika drev 

och 3 av dessa harar blev skjutna. Nu får vi hoppas dom ”nya” jägarna 

blev taggade och vill fortsätta med harjakt. Bra ordnat av Folke. 

8. Julfest 27/11: Lokalen bokad, Inbjudan läggs in på hemsidan, anmälan till 

Britta och Håkan, senast 20/11. Inköpen ordnar Britta och Håkan ordnar 

lotteri. Underhållning: Roger G ska kolla upp om trubaduren som var i 

fjol kan ställa upp även denna gång.  

9. Årsmöte 2023: 26 mars kl: 18.00 i Skellefteå. Lage ska kolla upp om 

mötesordförande, förslag Kent Granlund eller Bo Renström. Ingen 

valberedning blev vald vid senaste årsmötet. Det blev en uppgift för 

styrelsen. Dom som är i tur att avgå ska tillfrågas om dom kan sitta kvar. 

Dom som är med på detta möte och är i tur, säger ja till att sitta kvar, 

övriga ska höras med 

10. Verksamhetsplan 2023 och Verksamhetsberättelse 2022 ordnar Britta. 



11. Hemsidan: Trevligt om det skickas in bilder, berättelser osv. Lägga in om 

gillesmästerskapet och jaktdagen i Fällfors. 

      12. Övrigt :  

• Inskickat till tidningen Stövaren om utställningen i Bredsele 

(kommer i nästa nummer) 

• Gillesmästerskapet, var bestämt sen tidigare att gillet står för 

kostnaden av domare och resa. 

• Domare till Ostprovet/Burträsk, Lage säger att det varit svårt få 

domare att ställa upp men att det nu är ordnat. 

• Kom ihåg att hund upp till 4år får igen startavgift för jaktprov av 

gillet, förutsatt man har kvitto från inbetalning och så klart är 

medlem i gillet. 

• Styrelsemöten, hur ska vi träffas? Önskemål om digitalt i alla fall 

vintertid.  

• Mailadresser till medlemmar skulle vara bra ha, så att man även 

kan skicka mail när det är aktivitet på gång. När kallelse till 

årsmöte skickas ut kan man be medlem skicka sin mailadress till 

kassören. 

13 Nästa möte: måndag 20 februari -23, då ska vi testa köra digitalt. Roger B 

hjälper till att ordna det.  

14. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

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

        Britta Lindgren                     Tomas Jonsson                    Anette Asplund 

 

 


