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Protokoll – Styrelsemöte – 2019-08-14  

Närvarande

Bo Mared, Leif Malm, Bengt Andersson, Freddie Karlsson, Andreas Hallengren

§ 1 Mötet öppnas
• Bosse öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare
• Andreas Hallengren

§ 3 Val av justeringsman
• Bengt Andersson

§ 4 Godkännande av dagordning
• Ja

§ 5 Genomgång och godkännande av föregående 
mötesprotokoll

• Protokollet från senaste mötet fanns ej tillgängligt. Genomgången av detta 
bordläggs till nästa möte.

§ 6 Ekonomisk rapport
• Mötet gick igenom de ekonomiska under lagen och allt ser bra ut.

Tillgångar 2019-08-08: 229 753 kr.

§ 7 Arbetsordning ifrån Svstkl
• Mötet gick igenom arbetsordningen inför kommande månader.

§ 8 DM / 2019-09-22—23
• Beslut fattades av mötet att Hallands Stövarklubb skickar med följande 

extradomare till kommande DM.

- Bengt Andersson (Kullavik)

- Jonas Hermansson

- Hasse Jonsson
• Följande hundar och ägare är uttagna att representera Halland.
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- Sch - Stammskälls Speja SE30021/2014. Äg: Rolf Mårtensson.

- Fin - Laxsjöskogens Lisa SE33318/2015. Äg: Roger Släryd

§ 9 1 eller 2 domarsystem – DM
• Hallands Stövarklubb förordar fortsatt 2-domarsystem efter omröstning (4/1). 

Argumenten till att fortsätta med 2-domarsystem: 

- Tryggheten för domarna att vara två när det gäller viktiga tävlingar. 

- Minimerar risken för misstroende mot enskild domare.

- Nyutbildade domare kan i större utsträckning tänka sig att ställa upp om 
det är 2 domare.

- Stärker samarbetet mellan klubbarna. 

§ 10 Domardag / Kväll
• Tanken med träffen är utbildning och genomgång av det nya 

jaktprovsprogrammet. Sammankomsten ska ske någon vardagkväll i 
november är planen.

Bosse kontaktar Erik L och bestämmer dagen för utbildningen.

§ 11 Jaktprovsrapportering
• Erik Liljekvist är fortsatt redovisningsansvarig / kommissarie. 

§ 12 Domarutbildning
• Klubben behöver få ut nyutbildade domare till att döma i så stor utsträckning 

som möjligt. 
• Aktuell domarlistan måste ses över och uppdateras på hemsidan. 

Leif utför uppdateringen och skickar över en ny lista till Erik för publikation på 
hemsidan.

§ 13 Träull
• Klubben / Leif beställer hem 1 pall med 10 säckar som en testomgång. Varje 

säck säljs till medlemmar för 500 kr. Inköpspriset ligger på 454 kr inklusive 
leverans hem till Leif. Leif vill dock att man hämtar säckarna så snart som 
möjligt för att slippa musangrepp.

§ 14 Hallandsräven
• Smålandsräven går: 2020-01-21--22, 
• Västgötaräven går: 2020-02-01.
• Hallandsräven går: 2020-02-16 söndag med möjlighet till att starta på elitprov: 

15-16/2 alt 16-17/2 i mån av domare och marker.
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Mötet var överens om att jobba för att inte dessa proven ska krocka med 
varandra.

§ 15 Övriga frågor
• DM möte: Freddie och Andreas åker på mötet i Gråbo 2019-08-17.
• Rolf Mårtensson önskar skicka in följande motion gällande delegater till stövar 

fullmäktige.

- Varje klubb oavsett storlek ska få med 1 delegat. Därefter är önskan att för 
varje påbörjat 100-tal kunna addera ytterligare 1 delegat. Idag måste man 
komma upp till 200 medlemmar för att ges möjlighet att skicka med 2 
delegater.

• Utställningarna Ullared 1 & 2 har gått bra 2019. Ca 6-7 tkr plus på vardera.
• Inför utställningarna 2020 är följande domare preliminärt bokade.

- Ullared 1: Domare från Kungsbacka

- Ullared 2: Siv Bengtsson
• Datum för KM: 2020-01-11 (lördag). Det finna möjlighet att starta på elitprov 

10-11-/ alt 11-12/1 i mån av domare och mark.

Erik lägger ut information om detta på hemsidan så snart som möjligt.

§ 16 Nästa möte
• Början av december 2019. Leif och Bengt återkommer angående mötesdag så 

snart dom fått reda på sina arbetsscheman. 

§ 17 Mötet avslutas
• Bosse tackade för ett bra och givande möte!

Ordförande Justerare Sekreterare  
 

Bo Mared Bengt Andersson Andreas Hallengren


