
Styrelsemöte Västergötlands Stövarklubb

13/10-22 kl 18:00

Ekehagens Forntidsby, Åsarp

Närvarande: Hela styrelsen & Johan Tropp

1§ Mötet öppnades av ordföranden.

2§ Sekreterare sittande.

3§ Justeringsmän : Johannes Hållander

4§ Föregående protokoll godkändes

5§ Ekonomi : God

6§ Utställningarna har gått med vinst i både Götene och Tranemo

7§ Jaktprov, DM lyckat. Diskussion om en bättre rutin på reserver, då

det fattades hundar till start.

Anmälan till KM den 7/11 finns upplagt på hemsidan, dock har det

blivit fel på anmälningsavgiften 650kr ist för 150kr. Hänvisning till

länk på hemsidan. Problemlösning pågår.

8§ Hemsidan, liverapporteringen från DM var populärt ca 200

personer per dag var inne och tittade.Lyckat även med bilder.

Dock krävs det mer personer som hjälper till med liverapporteringen,

då det är tidskrävande.

9§ Tidningen Stövaren sista inlämningsdatum 17 oktober

10§ Medlemsansvarig, Jörgen gick igenom systemet som Ingemar

Gräns arbetat efter i VGSTK.

Jörgen Johansson  och Mattias Johansson blir nya medlemsansvariga,

Jörgen som administrativt och Mattias mer som praktiskt.

11§ Sponsorpengar, alla pengar för året har kommit in.



12§ Kommiteérna, Tjejjakten ändrat datum den 11 december.

13§ Ordförandekonferens 3/10 via Teams,

Ordförande informerade bla att det finns 2000 stövarägare som ej är

medlemmar.

SKK on tour i Mariestad den 17 november för alla medlemmar,

anmälan och info på SKK:s hemsida.

Youtube Kanal är på gång, dock önskas mer material.

En mapp med hjälpmedel för domare är även på gång, som kommer

att kunna köpas på webbsidan.

På utställningarna har hundarna visat på 65% hög standard dvs

excellent.

Aveln har minskat.

14§ Övriga frågor,

Domararvode på jaktprov betalas ut via kassören i efterhand,

blanketter finns att tillgå hos kassören, även blanketter för

reseräkning.

Gröna häftet, diskussion ang denna. Jörgen hjälper till administrativt.

Stövarjaktens Dag den 15 Januari på Rodde.

15§ Vår verksamhet,-stadgar/medlemsnytta,

Ordförande visade statistik på ålder på medlemmar i klubben, mest

medlemmar är i 50-60 årsåldern, minst i 20 årsåldern.

Nytt kommité upplägg  visades på förslag.

16§ Nästa möte 8/1-23 kl 18:00 via Teams?

17§ Mötet avslutades

Protokolljusterare     —--------------------------

Johannes Hållander


