
      
Protokoll fört vid möte med Östergötlands Stövarklubb tisdagen den 8 augusti 2017 i 
Herrbeta kl 17.00 
 
Närvarande: Bo Alvarsson, Steve Johansson, Stefan Lenér, Bruno Fagerström, Roger 
Hjalmarsson, Agne Pettersson, Magnus Svantesson och Sara Karlström.  
Frånvarande: Tilda Orre och Anders Lenér,  
  

§ 1 Mötets öppnades: 
Tf.ordf. Steve Johansson öppnade mötet med att hälsa samtliga styrelsemedlemmar 
välkomna, och förklarade därmed mötet för öppnat med att utse Bo Alvarsson till vice 
ordförande.  
 

§ 2 Godkännande av dagordning: 
Dagordningen godkändes efter genomgång. 
 

§ 3 Val av justeringsman:  
Roger Hjalmarsson och Magnus Svantesson valdes att justera dagens protokoll.   
 

§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Genomgånget och godkändes. 

 
§ 5 Hur vill vi att dagordningen skall se ut i framtiden 

Bo Alvarsson ska skicka ut ett förslag angående dagordningen som samtliga i styrelsen får 
tycka till om. 

 
§ 6 Rapport från 

Kassören 
Bruno Fagerström lämnade kassörens rapport muntligen. Behållningen 2500 kr. Kassörens 
rapport godkändes. 
 
Medlemsansvarige 
Stefan Lenér lämnade medlemsansvariges rapport muntligen.  
177 medlemmar, ett minus på 9 % vid årsskiftet. Rapporten godkändes.  
 
Utställningsansvarig 
Magnus Svantesson lämnade utställningsansvariges rapport. Bo Alvarsson ska ringa domare 
Ted Karlsson och fråga om nästa års utställning. Till nästa år ska utställningen planeras och 
arbetsfördelning ske vid styrelsemötet innan utställning. 
 
 § 7 Arbetsordningen 
Bo Alvarsson läste upp arbetsordningen. Arbetsordningen godkändes. 
 
 § 8 Distriktsmästerskapet 
Domare och provrutor klara. Genomgång med markägare ska ske innan. Samling dag innan 
prov i Svanshals kl 18.00, lottningen sker 19.00. Första provdagen sker Frukost 5.30, kollegie 
kl. 17.00 och Middag 19.00. Samtliga i styrelsen ska försöka få fler sponsorer senast söndag 
gällande distriktsmästerskapet. Beslut tas att Bo Alvarsson ska köpa två böcker, Jägarkvinnan 
till de båda vinnarna. Inbjudan ansvarar Stefan Lenér att skriva och sedan skickar till Steve 
Johansson och Bo Andersson för korrekturläsning och utskick. 
 
 § 9 Medlemsbladet 



Sponsorer ska in senast söndag sedan skickar Bo Alvarsson medlemsbladet till tryckeriet. 
Bruno Fagerström skickar ut sponsorlista till samtliga i styrelsen och samtliga ansvarar för att 
skaffa sponsorer. 
 
 § 10 Medlemslotteriet 
Steve Johansson kontaktar Anders Krantz gällande att lämna över material. 
 
 § 11 Skrivelser och övriga frågor 
Motion 
En motion ska skrivas av styrelsen gällande uttagning för KM/DM. Roger Hjalmarsson och 
Steve Johansson skriver ett förslag till motion som styrelsen sedan granskar. 
 
Domarträff 
Domarträff 170827 kl. 06.30 i Bäck. Bo Alvarsson skickar ut inbjudan till samtliga. Roger 
Hjalmarsson ordnar korv m.m. Lars-Ove Fritz ställer upp med hund samt Stefan Lenér 
kontaktar Uno Larsson gällande hund att bedöma. 
 
Rejmyreprovet 
Diskussion att flytta Rejmyreprovet till Valdemarsvik på grund av minskad harstam. 
Boendefrågan ska undersökas av Roger Hjalmarsson.  
  
Årsmöte 
Bo Alvarsson undersöker med Kvarnparken i Mjölby angående årsmöte om det finns plats 7 
eller 14 april samt offert.   
 
 § 12 Nästa möte 
12 september kl. 17.00 i Herrbeta, kollegie samt styrelsemöte. 
 
 § 13 Mötet avslutas kl 19.00 
 
 
 
Herrbeta dag som ovan 
 
 
---------------------------------  -------------------------------- 
Sara Karlström   Steve Johansson 
Protokoll sekreterare   Tf. Ordförande 
 
 
 
 
---------------------------------  ---------------------------------- 
Roger Hjalmarsson   Magnus Svantesson 
Justeringsman   Justeringsman 

 
 
 


