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Styrelsemöte Örebro Läns Stövarklubb 2019-12-08. 

Plats: Kl.16:00 i Svinnersta Högbacken hos Mats Olsson. 

Närvarande: Arto Nieminen, Daniel Ingehult - Gustavsson, Hans Liberg, Johan Appelgren, 

Leif Jansson, Linda Tengelin och Mats Olsson. 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Daniel Ingehult Gustavsson hälsar deltagande styrelsemedlemmar 

välkomna till dagens möte och förklara sammanträdet öppnat. 

 

2. Val av justerare 

Till justerare för dagens protokoll väljs Johan Appelgren. 

 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs av mötesdeltagarna. 

 

4. Föregående styrelseprotokoll 

Föregående protokoll gås igenom och tre uppföljningar görs.  

 Lars Widén är bokad som domare vid kommande utställning den 30/5 – 2020. 

Tider och annan information om utställningen läggs ut på hemsidan. 

 Arto fortsätter att leta efter en lämplig högtalare att köpa in. 

 Daniel informerar igen om deklarationen, adressbyte, samt om dispens som är 

inskickad till Skatteverket.  

 

5. Ekonomisk rapport / medlemmar 

Kassör Hans redogör för ekonomin inom klubben som är + 13.000 kr. 

Mats och Daniel redovisar medlemsantalet och sedan år 2018 har vi tappat 3 st. 

medlemmar och i nuläget är vi 92 st. medlemmar. 
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6. Stövarjaktens dag 2019. 

Stövarjaktens dag anordnades på två ställen i länet den 7/12 – 2019. 

En i Karlskoga där 7 st. deltagare deltog.  Tre hundar släpptes och två drev men ingen 

hare sköts. Den andra anordnades i Hallsberg med 11 st. deltagare. Två rävdrev blev 

det under dagen där, en räv sköts och den andra gick i gryt. Det var på det hela taget 

lyckade arrangemang! 

 

7. Jaktprov/ KM 

Anordnas på Hällefors Jaktskytteklubbsområde – Silvergruvan den 8 – 9 februari 

2020. Om det av någon anledning inte går att anordna provet i Silvergruvan förläggs 

provet till Svartå / Hasselfors. 

 

8. DM 2020 

Distriktsmästerskapen för 2020 anordnas av oss i Örebro Läns Stövarklubb! Datum för 

arrangemanget sätts när vi tagit reda på vilket datum som HAR-SM ska arrangeras av 

Värmlands Stövarklubb. Daniel tar kontakt med Värmlands Stövarklubb för 

information, så vi kan ta beslut om datum för DM på nästa styrelsemöte. 

 

9. Ändring av statuter 

Första dagen på Klubbmästerskapet kommer vara ett öppenklassprov efter beslut på 

förra årsmötet. Detta i hopp om att få fler startande hundar. Därför gör sen ändring i 

statuterna för klubbmästarpokalen av styrelsen. Nya statuterna kommer finnas på 

hemsidan. 

 

10. Övriga frågor 

1:a februari anordnar Snavlunda / Lerbäcksförsamling en Stövarjaktensdag. 

 

11. Nästa möte bokas till den 15 mars kl. 16:00 i PEAB´s lokaler på Bettorpsgatan 12c i 

Örebro. 

 

12. Ordförande tackar deltagarna för mötet och förklarar mötet som avslutat. 
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Vid protokollet: ………………………… 

      Linda Tengelin 

 

Justerare: ………………………… 

                     Johan Appelgren 

 

Ordförande: ………………………… 

 Daniel Ingehult - Gustavsson 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


