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Protokoll fört vid Svenska Plotthundklubbens  
styrelsemöte (telefonmöte) 2015-10-27 

 

Närvarande: Anders Lindqvist (AL), Maria Köhler (MK), Dennie Walldén (DW), Lari Mann 
(LM) och Johan Öhman (JÖ). 

 

§1 Mötets öppnande 
Klubbens ordförande hälsade alla välkomna och öppnande mötet. 
 

§2 Val av justeringsman 
JÖ utsågs att justera protokollet. ACTION JOHAN 
 

§3 Jaktprov 
- Stöter på de vi vet har filmer att skicka in ACTION JOHAN 
- Pressinfo om att proven ägt rum samt resultat ACTION ANDERS 
- Styrelsen enades om att även domare från spets- och stövarraser är lämpliga 
som referenspersoner, och ska kontaktas för en bedömningsträff. DW kontaktar 
Magnus Jensen från spetsraserna och AL kontaktar Stefan Lindström ang förslag 
från stövarsidan. ACTION DENNIE & ANDERS 
- Domarna som utses arbetar fram en bedömningsmall 
 

§4 Björnjakten i framtiden 
- Svårt att få återkoppling från Ligne, Jägareförbundet. Johan ligger på och 
kontaktar honom. ACTION JOHAN 
- Johan rapporterar att det var ett givande etik- & moralmöte, han skickar ut 
sammanställning till styrelsen ACTION JOHAN 
- Anders kontaktar Mikael Wallén på Länsstyrelsen Jämtland för att sträcka ut en 
hand för en god framtida dialog. ACTION ANDERS 
 

§5 Spårprov 
12 spårprov har hållits, varav 11 med björndel. En plotthund har fått 3x1 ökl! DW 
kontaktar SKK för att kolla om utställningsmerit krävs för championat. ACTION 
DENNIE 
 

§6 Medlemsvärvning 
- Vi gör utskick till de som sagt att de vill gå med, brev följs upp med tfn.samtal. 
MK gör utkast till brev och skickar till styrelsen. ACTION MARIA 
- Klubben har per idag 68 st medlemmar 

§7 Uppfödarförteckning på hemsidan 
Vi avvaktar med en sådan förteckning. 
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§8 Ekonomi 
DW redovisade för ekonomin, vilken är i balans och pengar finns i kassan. 

 

 
Vid protokollet  

Synderkölen oktober 2015 
 

 

Maria Köhler      Johan Öhman 
_________________________   _________________________ 
Maria Köhler, protokollförare   Johan Öhman, justerare 


