
      

Protokoll fört vid möte med Östergötlands Stövarklubb tisdagen den 31 januari 

2017 i Herrbeta kl 18.00 

 

Närvarande: Anders Krantz, Anders Bergström, Bo Alvarsson, Bruno Fagerström, Roger 

Hjalmarsson, Anders Lenér, Stefan Lenér och Steve Johansson  

Frånvarande: Uno Larsson. Magnus Svantesson, samt Sara Karlström 

  

§ 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 

Angående om internationellt vid jaktprov  

 

§5: Rapport från kassör: 

Bruno Fagerström lämnade kassörens rapport muntligen. Kassörens rapport godkändes. 

 

§ 6 Arbetsordningen: 

Bo Alvarsson läste upp arbetsordning.  

Samtliga prov ska redovisning senast i mars.  

Arbetsordningen godkändes. 

 

§ 7 Rapport från medlemsansvarig 

Stefan Lenér informerar om medlemsantalet, låg i samma nivå som förra gången. 

 

 § 8 Rapport från utställningsansvarig: 

Ingen rapport. 

 

§ 9 Utställningen i Tomta: 
Tomta utställningen sker 2017-06-11. Inget nytt 

 

§ 10 DM 2017 

Beslutades att Distrikts-DM skall gå av stapel på Tomta, paketpriset blir 1500 kr per 

deltagare. 

 

§ 11 Medlemsbladet:  

Bo Alvarsson fyller i undan för undan. 

 

§ 12 Medlemslotteriet: 

Här måste det till en ny ansvarig till kommande år 

 

§ 13 Skrivelser o rapporter:  

Skrivelser från svenska angående internationellt där klubben kan ansöka till kommande år 

 



§ 14 DM1 o DM2/KM: 

DM1 finns inget datum fastslaget ännu men till DM11 är Lålkisas  Lazzy och Härvsta Frida 

klara. 

Uttagna till länskampen är följande Axemmy´s Hilda, Lålkisas  Lazzy och Härvsta Frida 

 

§ 15 Jaktprov under våren är Rejmyre: 

Rejmyreprovet går den 18-19 februari 2017 

I samband med Rejmyreprovet se ovan, här skall priser till samtliga deltagare tas fram. 

 

Ulrika prov föreslogs att flytta fram till den 3-4 december 2017 vilket vi hoppas på flera 

deltagare och att hundarna är i form. 

 

§ 16 Ungdomsjakt/Stövarjaktensdag/Damjakt: 
Kommande är ungdomsjakten som blir den 11 februari, Roland Karlsson, Ydre kommer att 

hålla i detta och platsen blir Österbymo 

 

§ 17 Övriga frågor: 

Priser till prov o utställning: 

Förslag på priser till kommande prov och utställningar ska tas fram för att öka intresset att 

komma på våra prov o utställningar i framtiden 

 

Medevimässan: 

Beslutas att inte delta. 

 

Årsmötet: 

Ska hållas i Kvarnparken i Mjölby den 8 april 2017. Sara Karlström meddela att hon har inte 

fått något svar ännu. 

 

 § 18 Nästa möte: 

Kommer att hållas 5 mars kl. 13.00, vi börjar med kollegiet för samtliga förprov och RR 

därefter kl 14.00 är det styrelsemöte i Herrbeta 

 

§ 19 Mötets avslutande: 

Ordf. Anders Krantz tackade samtliga styrelsemedlemmar för visat intresse och avslutade 

mötet kl. 19.10. 

Herrbeta dag som ovan 

 

 

------------------------------------                 ----------------------------------- 

Bo Alvarsson  Anders Krantz  

Sekreterare   Ordförande 

 

 

  

--------------------------------------   

Bruno Fagerström 

Justeringsman 


