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Styrelsemöte Norsjö/Skellefteå Stövargille 2022-05-23 

 
Närvarande: Britta Lindgren, Roger Grenholm, Gunnar Wahlström, Håkan 

Johansson, Folke Markström, Leif Öström och Lage Furberg. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Britta Lindgren. 

 

§ 2 Dagordningen godkänns. 

 

§ 3 Britta Lindgren utses att i form av ordförande leda dagens styrelsemöte. 

       Lage Furberg utses att vara sekreterare och skriva mötets protokoll. 

       Håkan Johansson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Britta går igenom föregående protokoll och vi lägger det till handlingarna. 

 

§ 5 Ekonomi, det finns 31 000 kr  i kassan. 

 

§ 6 Folke Markström har utsetts till föreningens kassör och kommer fortsättningsvis  

       att ha kontroll på ekonomin. 

 

§ 7 Söndag 2022-08-14 är det hundutställning i Bredsele. Priser för 2000 kr kommer   

       kommer att lottas ut i ett lotteri.  

 

§ 8 Provsläpp kommer att ske i Östra Falmark söndag 2022-08-21 kl. 06:00. Efteråt  

       träffas domarna och tittar på hur och vad som bedömts. Leif Öström ordnar  

       lokal.      

 

§ 9 Lördag 2022-10-08 är det Gillesmästerskap i Fällfors. 

 

§ 10 Mötet beslutar att det ska köpas in två skrivare till föreningen. En ska sekre- 

        terare använda och kassör den andra.  
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§ 11 Folke Markström kontrollerar om vi kan ha Swish kopplat till ett kontantkort med  

        eget telefonnummer som inte är kopplat till föreningen, Om det går innebär det    

        att vi kommer ifrån dyra swish-avgifter.  

 

§ 12 Mötet beslutar att vi ska köpa in 100 st kepsar till försäljning. 

 

§ 13 Under punkten andra aktiviteter diskuterar vi stövarjakt. Britta tar på sig att   

        kontrollera om det finns intresse för det. 

 

§ 14 Angående hemsidan så är det viktigt att vi håller den levande och det är allas 

        ansvar att göra det. Vi lägger t.ex. ut bilder från tävlingar, priser som vunnits  

        och annat som är av intresse. 

 

§ 15 Det fanns inga övriga frågor som kom upp. 

 

§ 16 Nästa möte sker 2022-08-01. 

 

§ 17 Britta avslutar mötet. 

 

 

Ordförande Britta Lindgren          Justerare Håkan Johansson 

 

________________________________       ________________________________ 

 

 

Sekreterare Lage Furberg 

 

________________________________ 


