
                                    

                                      Styrelsemöte Västergötlands Stövarklubb 

                                       230319 kl 10:00 Hälsobrunnen Ulricehamn 

                                

Närvarande: Jerker Andersson, Jörgen Johansson, Johannes Hållander, Mattias 

Johansson, Fredrik Lord och Minna Källgård via länk 

§1 Mötet öppnades av ordföranden. 

§2 Val av mötessekreterare: sittande Minna Källgård 

§3 Val av justerare: Johannes Hållander 

§4 Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan anmärkning. 

§5 Information kommittéerna: 

Jaktprov  

i. Förändringar fasta prov:  

 Styrelsen beslutar att gå på jaktprovskommitténs förslag att ändra upplägg på 

dem fasta proven, därigenom namnen ändras till Decemberprovet, 

Januariprovet och Februariprovet och på så sätt kunna nyttja hela 

verksamhetsområdet vid dom olika proven. Detta bland annat på grund av 

ändrade förutsättningar av vargens intåg och tidigare lågt deltagande.  

KM hare (Västgötaharen) och räv (Västgötaräven) anordnas var för sig. 

Färre än 5 deltagare så live rapporterar vi inte.  Luciaprovet, Västgötaräven, 

Januariprovet rapporteras live. Domararvode till den som rapporterar live per 

dag. Styrelsen åtar sig att delegera ut arbetet. 

Angående förslaget om en egen ungdomstävling så föreslår styrelsen att vi 

marknadsför rasklubbarnas egna ungdomskamper så att vi på så sätt utökar 

jaktprovstarterna. 

ii. Lucia provet:  Styrelsen beslutar att genomföra förslaget från 

damkommittén om ett prov bara för tjejer, Lucia provet den 9 

december. Klubben står för kostnaden för mat och konferensavgift. 

 

iii.  Regel & datasystem genomgång  



     Johannes Hållander och Christian Johansson åker till Arlanda för utbildning. 

§6 Årsmötet 2023 

Inbjudan till andra? 

Hedersmedlemmar? 

Hedersmedlemmar ingen separat inbjudan och även inte till andra. 

Program & tider: 

15:00-16:30 Årsmöte 

17:00-17:45 Rovdjursinformation Nelly Grönberg Länsstyrelsen Västra Götaland 

17.45-18:30 Carl-Gustaf Thulin SLU, föreläsning om sin forskning kring 

skogsharen, via länk 

Budget: - 

Motionen: Trycka på svenska så dom för vidare frågan. 

Proposition: - 

Prisceremoni: Annat upplägg, prisdeltagarna stannar kvar på scenen. Angående 

vandringspriserna så har styrelsen bestämt att prisdeltagarna får inte ta med 

sig dessa hem, utan dessa stannar kvar i klubben, på grund av att det har varit 

besvärligt att få tillbaka dom i tid till nästa år. 

§7 Verksamhetsberättelse -  

§8 Verksamhetsplan -  

§9 Övriga frågor: 

Sommar/Medlemsfest: Kinnared 29/7 18:00, 100kr per medlem står klubben 

för, max 4000kr. 

Ringträning i samband med Tranemoutställningen.  

Har-SM arrangeras av Västsvenska och vi har lovat att hjälpa till med  3 domare 

och reserv provmark. Kontaktperson från oss under bearbetning.  

Västsvenska 90år 29 april, representanter från oss under bearbetning. 

Rasparad – Astro, inventering vilka och om vi ska vara med. 

§10 Ekonomi: Stabilt 



§11 Färdigställande av Gröna Häftet 

§12 Nästa möte 16/4 19:00 via Teams 

§13 Mötet avslutades av ordföranden. 

 

Justerare:       _________________________ 

                         Johannes Hållander 

 

 


