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Styrelsen För Svenska Smålandsstövareföreningen lämnar följande 
redogörelse för verksamhetsåret 2021. 

Styrelsen har bestått av: 

Tore Nilsson Ordförande 
Peter Ledin Vice Ordförande 
Lena Lindström Sekreterare 
Stefan Knutsson Kassör 
Mattias Sande PR-ansvarig, vandringspris. Fram till 27/8 
Lotta Friberg Ledamot 
Lennart Forslin Ledamot 
Håkan Forsberg Adjungerande avelsråd 

Sune Falk o Andreas Lernstad Suppleanter 

Mattias Sande avsade sig sitt uppdrag under sommaren. Sune Falk gick upp i styrelsen 
fram till klubbmötet 2022. 

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten via telefon och Teams. 

Klubbmötet ordnades på Teams den 19/06 2021. 
17 röstberättiga medlemmar deltog. 

Medlemsantal har varit 398. 

Ingen utställningsverksamhet har utförts pga. covid-pandemin. 

En verksamhetsplan har tagits fram. Den har bearbetats och kommer att läggas  
fram på kommande klubbmöte 2022 

Rasmästerskap har kunnat genomföras med sex deltagare och en pristagare. 
Vinnare 2021. 
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Tore Nilsson Ordförande                                           Peter Ledin V. Ordförande 
 

 

Lena Lindström Sekreterare                                      Stefan Knutsson Kassör 
 

 

Mattias Sande PR-ansvarig  till 27/8                          Lotta Friberg Ledamot 
 

 

Lennart Forslin Ledamot                                            Sune Falk från 21/11 
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Styrelsen För Svenska Smålandsstövareföreningen lämnar följande 
redogörelse för verksamhetsåret 2021. 


Styrelsen har bestått av: 


Tore Nilsson Ordförande 
Peter Ledin Vice Ordförande 
Lena Lindström Sekreterare 
Stefan Knutsson Kassör 
Mattias Sande PR-ansvarig, vandringspris. Fram till 27/8 
Lotta Friberg Ledamot 
Lennart Forslin Ledamot 
Håkan Forsberg Adjungerande avelsråd 


Sune Falk o Andreas Lernstad Suppleanter 


Mattias Sande avsade sig sitt uppdrag under sommaren. Sune Falk gick upp i styrelsen 
fram till klubbmötet 2022. 


Styrelsen har haft 4 protokollförda möten via telefon och Teams. 


Klubbmötet ordnades på Teams den 19/06 2021. 
17 röstberättiga medlemmar deltog. 


Medlemsantal har varit 398. 


Ingen utställningsverksamhet har utförts pga. covid-pandemin. 


En verksamhetsplan har tagits fram. Den har bearbetats och kommer att läggas  
fram på kommande klubbmöte 2022 


Rasmästerskap har kunnat genomföras med sex deltagare och en pristagare. 
Vinnare 2021. 
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