Styrelsemöte Svenska Hovawartklubben, Södra Lokalområdet,
på Bergakungen i Osby 2016-02-27
Närvarande:

Fredrik Lövgren, Eva Paulin, Lena Jungvig, Björn Stenmark, Tobias
Hedlund, Roland Olsson, Emma-Maria Luttrén
samt Louise Widén, Linda Hintz, Gerd Höglund, Gunilla Wallin, Bosse
Pettersson, Bo Petersson, Bitte Peterson och Jan-Erik Olsson.

Ej närvarande:

Christer Andersson, Gunilla Gyllencreutz, Ros-Marie Olsson

§1

Mötets öppnande
Fredrik Lövgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av justerare
Jan-Erik Olsson valdes till justerare.

§4

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemötet 2015-11-08 gicks igenom och godkändes.

§5

Ekonomisk rapport
Resultatet förra året blev 3 751 kr. Ekonomin rapporterades i samband med
genomgång av budget för respektive kommitté.

§6

In- och utgående post
Inget rapporterades.

§8

Rapporter från kommittéer
A) Utställning
 I år blir utställningarna i Osby 10 juli med IHF-status, Åstorp 19 november.
 I utställningskatalogen på SKK:s hemsida och i Hundsport står datumen för
Osby både 2 och 10 juli, vilket ska korrigeras.
 Domarna är under planering, vi räknar med en domare (en i reserv) samt tre
domare i Åstorp.
 Åstorpsutställningen har ansökts om till och med 2018.
 Resultatet vid senaste Åstorpsutställningen blev drygt 30 000 kr.
 Resultatet vid hela RM:et, med alla tävlingar och aktiviteter, blev drygt
-12 000 kr.
 2017 kommer Osbyutställningen att äga rum i Ystad den 10 september istället,
eftersom det ska vara i anslutning till IHF-mötet som är i Sverige det året. Då
anordnas dessutom IHF-VM i lydnad den 9 september.
 Åstorpsutställningen startade 1987, vilket innebär 30-årsjubileum 2017.



På RM:et i år kommer bruks- och lydnadstävlingarna att äga rum i Hofors,
medan utställningen äger rum i Rättvik, åtta mil därifrån.

B) Tävling
 Rapport från tävlingarna bruks- och lydnad under RM:et 2015, som förlöpte
väl.
 Nästa tävling blir Lydnadstävling I-Elit i Osby lördag 9 juli (eftermiddag).
C) Korning/Mentaltest
Kull MT i Sjöbo planeras till den 18 september (Thilwhil’s I-kull).
D) Läger
 Resultatet från förra årets läger blev ca 7 000 kr, någon enstaka plats nyttjades
ej. Restaurangen och allt annat funkade bra.
 Systemet blev lite överbelastat när anmälningarna öppnade i år, men det löstes
snabbt. Lägret är fullt, 4 personer står som reserver.
 51 deltagare, totalt blir det 76 anmälda inklusive instruktörer och medföljande.
 Budgeten för lägret ligger i dagsläget på ett resultat på ca 5 000 kr.
 Färre deltagare i grupperna i år (7 istället för 8, 6 i en av grupperna), men en
grupp extra.
 Funderingar på att ha någon annan typ av grupp på kommande läger, t ex
rallylydnad.
E) Aktivitet/Trivsel
 Planer på att anordna en aktiveringsdag inriktad för nyare hoffeägare. EmmaMaria Luttrén kollar med Gitte Hansen om vidare planering. Eventuellt
handlerutbildning i samband med detta.
 Även tankar på aktivitetsdagar med rallylydnad respektive sök.
 Önskemål om initiativ till att anordna flera träningstävlingar för hoffar, samt
bjuda in Hoffe Södras medlemmar (t ex via facebooksidan) till
träningstävlingar som anordnas på lokala brukshundklubbar som är öppna för
andra än de egna medlemmarna.
F) Web och redaktion
 Fredrik Lövgren ska flytta över Hoffe Södras egen hemsida till en undersida
till Hovawartklubben hemsida.
 För närvarande 235 medlemmar på Hoffe Södras facebooksida.
 Björn Stenmark har fortsatt avsagt sig rollen som lokalredaktör.
 Fredrik och Björn tittar på en lösning för lagringsmöjligheter av dokument.
G) Profilsortiment
 Nya produkter togs fram förra året: ny mössa, luvtröja, paraply, kylväska,
termosmugg och reflexväst.
 I år kommer ny t-shirt, det finns även tankar på vattenflaska i metall och mugg,
eventuellt hopfällbar.
 Gamla produkter har sålts ut, varulagret har minskats.
 Såldes för ca 23 000 kr 2015, ungefär samma som året innan.
H) Kökskommitté
Fungerade mycket bra i Osby. Hamburgare och korvar såldes i stort sett slut.
Samma mat till domare och funktionärer.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 10

Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet den 28 februari.

§ 11

Sammanställning av årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingarna sammanställdes gemensamt under mötet.

§ 12

Mötets avslutades

