
Protokoll fört vid SSF:s styrelsemöte i Åseda den 17/8 2014. 

Närvarande: Tore Nilsson, Roger Nilsson, Henric Andersson, Lotta Friberg, Tomas 
Hollstenius och Raymond Dziobek. 

1. Mötet öppnades av ordförande Tore Nilsson.

2. Till justeringsman valdes Tomas Hollstenius.

3. Föregående protokoll gicks igenom. Vi ska redigera ersättningsmallen för utbetalning 

i samband med resor och dylikt, Tore ansvarig. Per Wiklund är ombedd att få fram 

några jaktfilmer.

4. Ekonomi.

Henric redovisar behållningen i huvudkassan och avelsfonden.
426 personer har betalat hittills. Förslag att de som åker med, till av föreningen 
anordnade möten, får betala en avgift om 250 kr/person.
 

5. Rapport från AU.

Det är en stor hundmässa i Stockholm i december, Lotta och Kjell Krook 
representerar föreningen. Vi behöver mer PR-grejer, såsom beachflagga, rollups, 
DVD-spelare, tält, uppstoppade djur, dekaler med mera. Fortsättning följer!
Vi behöver synas mera på de stora mässorna runt om i landet, typ Tullgarns, Elmia, 
Fäviken, Höga Kusten och utemässan i Lycksele. Vi bör aktivera oss på Stövarjaktens
dag, Tore skriver om detta i höstbrevet. Tore skriver även i höstbrevet om att vi ska 
skicka in bilder till Stövarklubbens 125-årsjubileum.
 

6. Årsstämman 2015 kommer att äga rum i Uddevalla den 23 Maj, mer info senare.

7. Parningar: Hittills är 14 kullar födda, vilket resulterat i 56 valpar. Ytterligare 2 kullar 

kommer i höst.

8. Tore skriver höstbrevet och skickar ut för granskning till övriga styrelsen snarast. 

Skriver bland annat om att be om medlemmarnas mailadresser. Tomas kollar om hjälp

vid sammanställning av dessa senare.

9. Rapport från avelskommittén: 7 stycken har ansökt om parningsbidraget. Föreningen 
har ansökt om 3 rasvårdsparningar likt tidigare år. 



10. Aktiviteter inför jaktprovssäsongen: Vi kör som vanligt provlotten.

SvStk inbjuder till ett ungdomsmästerskap. Öppet för ungdomar t.o.m. det år de fyller

25. Provet bekostas av SvStk. Datum 2014-12-07.  

11. Övriga frågor. Mötet diskuterar ett ev. rasmästerskap. 
Priset som SSF har skänkt till den första bruna Smålandsstövaren som blir 
jaktchampion består av ett hundporträtt av den hunden som lyckas med detta. 
Vi behöver fler jaktprovsdomare inom föreningen. 

12. Tore tackar för allas intresse och avslutar mötet. Nästa möte blir ett telefonmöte. Tore 
kallar till detta i god tid, vilken bestäms senare. 

Vid Protokollet  Ordförande

Roger Nilsson Tore Nilsson

Justerat

       Tomas Hollstenius


