
 

 

Protokoll fört vid SSF:s telefonmöte den 5/6 2017.  

 

Närvarande: Tore Nilsson, Roger Nilsson, Peter Ledin och Lotta Friberg. 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Tore Nilsson. 

 

2. Till justeringsman valdes Peter Ledin. 

 

 

3. Föregående protokoll gicks igenom. 

 

4. Ekonomi. 

Allt under kontroll, har varit mycket utgifter, såsom nya tavlor och märken. Vi får ju 

in pengar under många år på dessa. 

 

      

5. Ansökan om anslutning till Svenska Stövarklubben är inskickad av Tore. 

 

6. Ärenden hänskjutna från årsstämman.  

 

Tommy Hegestrand sponsrar 3 hundar till Möbelprovet i Finland, där han står för alla 

kostnader. Han gav styrelsen i uppdrag att utse vilka hundar som ska åka dit. Vi 

kommer att köra ett lottningsförfarande senare under säsongen, där vi lottar ut 3 

ordinarie plus 3 reserver. 

Det kom ett förslag att vi skulle förlägga nästa årsstämma på Åland, där vi har ett 

flertal medlemmar. Detta är dock inte möjligt redan 2018, då det inte finns någon 

utställning där nästa år. Vi får sikta på att de kan få till en utställning på Åland till 

2020 och i så fall ha stämman då. 

En fråga om varför icke rekommenderade parningar ligger ute på hemsidan dök upp. 

Styrelsen har haft denna fråga upp tidigare och anser att vi bör lägga ut parningar från 

våra medlemmar, då det är oerhört stor efterfrågan på valpar, och att vi sedan 

markerar dem som är rekommenderade. Tore pratar med avelsråden om att kanske 

göra nåt tillägg om varför vissa parningar inte är rekommenderade. 

 

 

 



7. Övriga frågor. Föreningen har fått förfrågan om att ha en helsida i Stövare till 

reducerat pris och denna fråga nappar vi såklart på. Det gäller nummer 4 av Stövaren. 

Vi har tidigare satt ett pris på de nya tavlorna om 300 kr/st. Vi har höjt dessa till 400 

kr/st pga av frakt och emballage. 

 

8. Nästa möte blir ett telefonmöte och sker den 13 Augusti kl. 19.00. 

 

 

9. Tore tackar för medverkan och avslutar mötet. 
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      Peter Ledin 


