Styrelsemötesprotokoll
Svenska Hovawartklubben, Södra Lo:t, Osby; Bergakungen 2010-01-30
Närvarande ur styrelsen:
Torsten Lundström
Inger Olsson
Bosse Pettersson
Klas Widén
Christer Andersson
Roland Olsson
Patrik Wester
Annika Svärd
Anette Engdahl

Ordförande
Kassör
Ledamot/trivsel
Ledamot
Ledamot/läger
Ledamot/trivsel/läger
Valberedning
Valberedning
Suppleant/läger (idag även sekreterare)

Övriga närvarande:
Louise Widén
Utställning
Lars-Göran Haglund
Läger
Anna-Lena Haglund
Läger
Christoffer Svärd-Olsson

§1

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande.

§2

Dagordningen föreslås, fastställs och godkänns.

Godkännande av dagordning.

§3
Val av justeringsman.

Christer Andersson vald att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
§4

Genomgång av föregående protokoll.

Föregående mötesProtokoll.

§5
Ekonomiskrapport.

Inger redovisade
Kassa: 4580 kr
PG: 60230 kr (räkningar som är på ingående, stamboksföring Osby
samt för Åstorp)

.
§6
In- och utgående
post.

•
•
•

Brev till markägare om förfrågan ang mark till spår VM, samt till
IHF ang sponsring till VM.
Kommunikation ang dem nya stadgarna mellan huvudstyrelse och
södras lokalområde.
Brev från skatteverket i Mariestad, som vill ha kompletterande
uppgifter för att få ett organisationsnummer. Vi avvaktar nu med det till
dem nya stadgarna tas i bruk.

§7
SBK:s nya normstadgar
För rasklubb.

Svenska Hovawartklubben har valt, Normal stadga med en nivå,
vilket valdes i samband med Åstorps utställningen, samt att nästa
var tänkt till årsmötet i mars, beslutet skulle tas vid två tillfällen.
Nu är detta ändrat pga en skrivelse till SBK som svenska
schäferhundklubben och övriga rasklubbar inom SBK gjort
tillsammans genom Bo Edoff.
Brev från styrelsen Svenska Hovawartklubben Kungälv 20100127
”På organisationskonferansen som genomfördes 23-24/1 framkom
att flera av rasklubbarna behövde mer tid för införandet av de nya
stadgarna. Remisstiden upplevdes för kort och så även tiden
mellan remissförfarandet och införande av de nya stadgarna
upplevdes för kort. Rasklubbarna kom då gemensamt fram till att
begära förlängning till 1/1 2012, vilket då kongressen ska besluta
om. Detta innebär att det beslut som lokalområdena haft för avsikt
ta på sina årsmöten bör skjutas upp i avvaktan på att den nya
utredningen blir klar. Vi inom styrelsen tycker detta var ett bra
beslut eftersom vi då kommer att få bättre genomarbetade stadgar
där vi (rasklubbarna) varit med i hela processen. Frågor om
ovanstående besvaras av Rune Lövenius”

§8
Rapporter från
Kommittéer.

A. Utställning. Har hållits i Osby och Åstorp som vanligt. Åstorp utställningen
gick med 19 tusen i vinst i år, mot motsvarande 35 tusen i vinst 2008
minskningen beror på färre deltagare som påverkar både anmälningsavgifter
och parkeringsintäkter. Åstorp 2010 ska man minska ned till två lokaler för
att få bättre sammanhållning i dem olika ringarna.
.

B. Korning/Mentaltest. Ett MH har hållits i Osby i augusti med tio hundar.
Mycket är inplanerat för 2010.
C. Läger. Brev till instruktörerna är utskickade. Samma upplägg på lägret som
föregående år. Aktivering fredag kväll ett lotteri uppe i samlingslokalen för
att försöka få upp deltagarna till en gemensam samling, Anette ordnar
lotteriring. Hofferace Rolle och Bosse ansvarar för det. Lydnadstävling,
Lars-Göran ska höra med Andrea om hon kan vara domare. Eva J
tävlingsledare. 2011 kan inte Anna-Lena och Lars-Göran hålla i det. Läger
kommittén får lösa det.
D. Aktivitet/Trivsel. Spårläggarkurs i april inför spår VM. Uppföljning av
klickerdagen för dem tio som var med förra året är också inplanerat.
E. Tävling Lydnadstävling i samband med Osby utställning.
F. Web/Profilsortiment. Lotta har lagt ut spår VM på AHFs huvudsida.
Profilartiklar inte köpa in så mycket i år utan försöka sälja ut det vi har.
G. Spår VM. 17-19/9 . Huvudstyrelsen sponsrar med 5000 kr i nödfall. Torsten
har gjort en budget inför VM:et. Boende är bokat på Brantås. Inbjudan går ut
inom närmaste veckan. Markerna är klara på P7, Kabusa lördag och söndag,
Revingehed men dem har en övning samma helg. Rinkaby hela området är
ledigt, men det är en timmes bilkörning dit. Torsterupsgods är troligtvis
också OK, måste bara få ett godkännande av sonen som nu äger gården. 1;a
hand Kabusa ena dagen och Torsterup den andra. Domare Göran Westman
samt en tysk domare allt ordnat. Göran ordnar även spårläggare.
§9
Övriga frågar.

Inga frågor.

§10
Nästa möte

Årsmöte 31/1-2010
§11
Sammanställning av

Se bilaga Verksamhetsberättelse för 2009

Årsmöteshandlingar

§12
Mötets avslutande

Torsten tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras
Torsten Lundström
Ordförande

Christer Andersson
Ledamot

______________________________

________________________________

