
 

 
 
Styrelsemöte söndag 23/8 kl 19.00 
 
Närvarande: Mats Johansson, Håkan Arlestig, Jan-Erik Söderström, Ingela Holmgren och Lotta Magnusson 

 
 

Dagordning 
 
 

1. Öppnande av möte 
 

2. Val av sekreterare och justeringsman jämte ordförande 
Till sekreterare valdes ordförande Lotta Magnusson och till justeringsman Håkan Arlestig 

 
3. Aktuellt om utställning 

Ingela informerade att Gävleborgs Stövarklubb som vi har utställningar tillsammans med, i 
framtiden kommer alternera utställningsort mellan Ljusdal, Hassela och Bräcke. Styrelsen beslutade 
att delta i Ljusdal och Hassela. Det innebär att vi vart tredje år har en utställning i lokalavdelningen 
och övriga år som nu, två utställningar. Klubben har även samarrangemang kring utställningar med 
Västernorrlands Stövarklubb. 
 
Glädjande att konstatera att så många väljer att anmäla sina hundar. I Hassela senast hade vi 20 
startande hundar, vilket är ett rekordantal för oss. Det var dessutom ett mycket lyckat arrangemang 
på ny plats. 

 
4. Aktuellt om drevprov 

Säsongen ännu i sin linda. Vi har drevprov i Hassela i oktober och i Nordingrå i november. Mer 
information om tider finns på hemsidan. 

 
5. Aktuellt om övrig aktivitet 

Närmast i tiden 29/8, domarkonferens i Bjästa, Näske krog tillsammans med drever. Vi har två 
anmälda domar från klubben. 
 
Lokalavdelningen deltog på Höga Kusten Game Fair, sista helgen i juni. Vi som arbetar med mässan 
ser glädjande, ett stort intresse kring rasen. Vi kan också konstatera att det genererar nya 
medlemmar, om än med en viss fördröjning. 
 

6. Ekonomifrågor 
Klubbens ekonomi är stabil. Vi hade ett starkt avslut på föregående jaktsäsong och hoppas på att 
den kommande hösten ska bli minst lika bra som i fjol. 

 



7. Övriga frågor 
 
Vi diskuterade förslaget på Utställnings- och championatregler som gått ut på remiss till 
lokalavdelningarna.  Reglerna kommer fr o m 2017 att låsas i femårsperioder. Det här är vad vi 
tycker om det förslag på skrivelse som ligger: 
 
Vi önskar att det kvarstår ett krav på en dubbeletta på rå, D-cert behövs inte, för att erövra ett rent 
rå-championat. 
 
Vi anser att det är fullt tillräckligt med att priserna erövras av TVÅ olika domare som det står idag. 
Vi har redan idag lokalt, en liten domarkår och med en krass syn på en framtid inte alltför långt 
bort, ser vi att vi kommer ha få domare och svårt att leva upp till de kraven. Det gör det bara svårt 
för hundägarna och påverkar inte hundens prestation. 
I övrigt inget att tillägga på den punkten. 
 
Det absolut lägsta kravet på exteriören är good, om det är vi helt eniga. Några anser att kraven ska 
vara högre ställda än så. 
 
Vi tycker det är bra att det framgår vilket championat hunden tagit. 
 
Om jaktmeriterna för ett SE UCH har vi inget att tillägga.  
 
Skickat till Folke Johansson 150824.  
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Klubben hade vid senaste medlemsstatistiken 114 medlemmar! Det innebär att vi i dagsläget har 
två röster att förfoga över till Beaglefullmäktige. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Christina Viklund sköter idag hemsidan men ser gärna att någon annan tar över förvaltningen. Till 
kommande årsmöte kommer Bitte Nyberg väljas in i styrelsen och ta över sekreterarrollen efter 
Hans Feldt och arbetet med hemsidan. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Lotta informerade att hon uttalat önskemål till valberedningen om att lämna ordförandeskapet, 
men gärna stannar kvar i styrelsen. 
 
Matfors 150824 
 
 
 
Lotta Magnusson    Håkan Arlestig 
Sekreterare    Justeringsman 
Ordförande 


