
 
 

Protokoll styrelsemöte Plotthundsklubben 2017-03-21 

Deltagare: Johan Öhman, Anders Lindkvist, Dennie Walldén, Jim Olsson, Jonas Nordström. 

Frånvarande: Lari Mann 

1. Mötet öppnas 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare.  

Till ordförande väljs Dennie, sekreterare Jonas. Dennie och Johan väljs som justerare. 

 

3. Föregående protokoll.  

Inga kommentarer till föregående protokoll 

 

4. Viltspårprov.  

Dennie har muntlig uppgift att proven är registrerade och klara. Har ej kontrollerat 

personligen. 

 

5. Deltagande vid Jämthundsklubbens årsmöte.  

Johan redogjorde kortfattat om föredraget han och Anders höll om jaktprovet på björn inför 

Jämthundsklubbens årsmöte. Mottagandet var gott och god stämning rådde. Johan har 

sedan dess fått erbjudande att delta vid SÄKs årsmöte i Umeå den 22 april som han ska 

försöka åka på. 

 

6. Jaktprov.  

Rutinerna kring anmälan och regelverk för jaktprov på björn diskuterades iom att det i höst är 

skarpt läge. Det är nu extra viktigt att man är tydlig med vad som gäller så att missförstånd 

ej uppstår. 

 

7. Föregående hösts jaktprov.  

3 prov är inskickade för granskning 2016. 

  

8. Årsmöte.  

Tid och plats är anslaget på hemsidan. Dennie har tagit fram en kom-ihåg-lista inför mötet 

som distribueras inom styrelsen. Anders och Johan tar hand om dagordning och 

verksamhetsberättelse. Jim har kontaktat Magnus L angående RAS-dokumentet och 

fortsätter att ligga på så det hinner bli klart. I samband med årsmötet ska ändringar i 

klubbens stadgar beslutas. 

 

9. Tracker.  

Johan kontaktar Tracker för ett möte för feedback hur vi tycker att de ska bör utvecklas.  

 

  



 
 

10. Hemsida.  

Dennie har mailat ett dokument med förslag på en ny webhanterare. Mötet tyckte att i 

dagsläget känns det onödigt att byta system men på sikt om antalet medlemmar och prov 

ökar kan det vara klokt med ett web-verktyg som samlar hela klubbens ansikte utåt under 

samma tak. 

 

11. Medlemmar.  

Till dags dato har klubben 27 betalande medlemmar. 

 

12. Ekonomi.  

Dennie redovisade de skulder klubben har i dagsläget. SSDV 6200SEK och Johan har utlägg på 

omkring 2000SEK, totalt skulder på drygt 8000SEK. För närvarande har vi 12000 i kassan. 

 

13. Övriga frågor.  

Deltagande vid mässor diskuterades. Elmia är redan anmäld via SSDV och Anders berättar att 

man under Jämtland Game Fair i år har för avsikt att inte stå på hundtorget utan tillsammans 

med Tracker vid deras monter.    

 

 

 

Jonas Nordström, protokollförare  Justerare Johan Öhman 

   

      

Dennie Walldén 


