
      
Protokoll fört vid möte med Östergötlands Stövarklubb tisdagen den 29 november 
2016 i Herrbeta kl 18.00 
 
Närvarande: Anders Krantz, Anders Bergström, Bo Alvarsson, Bruno Fagerström, Roger 
Hjalmarsson, Anders Lenér, Stefan Lenér, Magnus Svantesson, Steve Johansson samt 
undertecknad. 
Frånvarande: Uno Larsson. 
  

§ 1 Mötets öppnades: 
Ordf. Anders Krantz öppnade mötet med att hälsa samtliga styrelsemedlemmar välkomna, 
och förklarade därmed mötet för öppnat. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning: 
Dagordningen godkändes efter genomgång. 
 

§ 3 Val av justeringsman:  
Bruno Fagerström valdes att justera dagens protokoll.   
 

§ 4a Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Genomgånget och godkändes. 

 
§ 4b Information från Svenska stövarklubben 

Utställningar inskickat gällande 2019.  
 

§5: Rapport från kassör: 
Bruno Fagerström lämnade kassörens rapport muntligen. Kassörens rapport godkändes. 
 

§ 6 Arbetsordningen: 
Bo Alvarsson läste upp arbetsordning.  
I november ska redovisning ske av alla jaktprov som varit under hösten.  
Arbetsordningen godkändes. 
 

§ 7 Rapport från medlemsansvarig 
Stefan Lenér informerar om medlemsantal. Bo Alvarsson skickar medlemslistan till Steve 
Johansson. Stefan Lenér och Steve Johansson ringer nya stövarägare för att medlemsvärva. 
 

 § 8 Rapport från utställningsansvarig: 
Under kontroll. 
 

§ 9 Utställningen i Tomta: 
Tomta utställningen sker 170611. Steve Johansson ordnar skyltar till utställningen. Bo 
Alvarsson ser till att GPS-koordinator ska tas fram och skrivs in i inbjudan.  
Viktigt att synas på Facebook, hemsidan och Svenska stövarklubbens hemsida inför 
utställningen, Bo Alvarsson ansvarar. Det ska marknadsföras att pejl lottas ut till deltagande 
hundar. Hundbur finns med som pris i lotteriet samt pris till bästa hund i varje ras ska delas ut.  
Bo Alvarsson kontaktar Ted Karlsson, Allmoge jakt om eventuellt deltagande under 
utställningen.  

 
§ 10 DM 2017 

Stefan Lenér informerar om DM. Förslag är att domare bor i Svanshals och hundförare bor på 
Tomta. Frukost paket ordnas av Svanshals och Tomta. Kostnad ca 300 kr/natt frukost 80 
kr/morgon. Väderstad centralkrog har möjlighet att ordna med middag. Anders Lenér och 
Stefan Lenér undersöker eventuell skjuts med buss. Sponsorer måste börja undersökas. 



 
§ 11 Medlemsbladet:  

Bo Alvarsson fyller i undan för undan. 
 

§ 12 Medlemslotteriet: 
Maila information om vilka lottnummer som är sålda och namn på den som köpt till Anders 
Krantz.  
 

§ 13 Skrivelser o rapporter:  
Inget att rapportera. 
 

§ 14 DM1 o DM2/KM: 
Har fungerat bra. Liknande upplägg till nästa år. Beslutas att maila ut de förslag som finns till 
förändringar till nästa möte för diskussion. 
 

§ 15 Jaktprov under våren Ödeshög/Rejmyre: 
Sker i januari och februari 2017. Under kontroll. 
 

§ 16 Ungdomsjakt/Stövarjaktensdag/Damjakt: 
Stövarjaktensdag och Damjakten ska ske gemensamt lördagen 3 december och 4 december. 
Stefan Lenér informerar och Anders Bergström informerar om de två tillfällena. 
 
Ungdomsjakten sker i Österbymo i februari exakt datum beslutas senare. 

 
§ 17 Övriga frågor: 

Priser 
Ser över prisbord till kommande prov och utställningar till nästkommande år för att öka 
intresset. 
 
Medevimässan: 
Beslutas deltagande vid annat tillfälle. 
 
Årsmötet: 
Beslutas att Årsmötet ska hållas i Kvarnparken i Mjölby den 8 april 2017. Sara Karlström 
undersöker möjligheten för Ingela Svensson att hålla i underhållningen. 
 

 § 18 Nästa möte: 
Kommer att hållas 31 januari kl. 17:00 i Herrbeta. 
 
§ 19 Mötets avslutande: 
Ordf. Anders Krantz tackade samtliga styrelsemedlemmar för visat intresse och avslutade 
mötet kl. 19.40. 
Herrbeta dag som ovan 
 
 
------------------------------------                 ----------------------------------- 
Sara Karlström  Anders Krantz  
Protokollsekreterare  Ordförande 
 
 
  
--------------------------------------   
Bruno Fagerström 
Justeringsman 


