
Styrelsemöte Örebro Läns Stövarklubb 2019-08-25 
 

Plats: Kl. 15:00 Forsnästorp 310, Leif Jansson 

 

Närvarande: Daniel Ingehult, Leif Jansson, Hans Liberg, Mats Olsson & Arto Nieminen 

 

Ej närvarande: Johan Appelgren & Linda Tengelin 

 

1. Mötets öppnande 
 

 - Ordföranden Daniel Ingehult Gustavsson hälsar de närvarande styrelseledamöterna 

välkomna till dagens möte och förklarar sammanträdet öppnat. 
 

2. Val av justerare 

 

- Till justerare valdes Leif Jansson att justera dagens protokoll. 

 

3. Fastställande av dagordning 

- Fastställdes av de närvarande i styrelsen. 

 

4. Föregående styrelseprotokoll 

- Genomgång av föregående styrelseprotokoll av mötesordförande Daniel. 

 

5. Ekonomisk rapport / Medlemmar 

- Kassör Hans redogjorde ekonomin inom klubben. Medlemsansvariga Daniel redogjorde för 

antalet medlemmar inom klubben. Till dagens datum är det 91 st. 

 

6. Utställning 

- Utställningen är planerad till Lunedet , Karlskoga den 30/5 2020. Utställningsdomare är 

vakant för tillfället. 

 

7.8.  Jaktprov/DM-uttagning 

- DM-uttagningen den 14:e september 2019 i Hällefors diskuterades. 3 st. hundar är anmälda 

till dagens datum. Provmarker behöver ordnas, Arto & Leif mha Anders Ericksson engagerar 

sig i detta. Daniel ansvarar för att skriva ihop ett PM. Släpptiden för provet beslutades till kl. 

07:00-14:00. 

 

 

 

 



9. Stövarjaktens dag 

- Stövarjaktens dag kommer att arrangeras av klubben den 7/12 2019. 

I Karlskoga ansvarar Arto Nieminen mha Leif Jansson. 

Klubben ska höra med sekreterare Linda om de vill arrangera detta i norra länsdelen. 

Daniel ska undersöka att få till ett arrangemang i den södra länsdelen. 

Information om stövarjaktens dag kommer att publiceras på klubbens hemsida. 

 

10. Övriga frågor 

- Arto frågade om ett trådlöst högtalarsystem var intressant till utställningar framöver. Beslut 

av styrelsen blev att Arto gavs i uppgift att införskaffa ett sådant högtalarsystem. 

- Daniel redovisade deklarationen, adressbyte samt dispensen som är skickad till Skatteverket. 

- Mats påpekade att till nästa möte så behövs det ändras i statuter pga. att KM kommer att 

vara ett ökl-prov i februari 2020. 

 

11. Nästa möte 

- Nästa möte bokades till den 8/12 2019 kl. 16:00 hemma hos Mats Olsson, Svinnersta. 

15. Mötets avslutande 

 

Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet vid styrelsemötet och förklarade 

sammanträdet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: Daniel Ingehult 

 

 

 

 

 

 

Justeras:    ……………………………….   Ordförande:     …………………………………… 

            Leif Jansson                    Mats Olsson 


