
      

 

Svenska Finskstövarföreningen 2021  

Styrelsemöte per telefon 1/12 2021 klockan 19:00 
 

Vi har fått ett svar från Svenska Stövarklubbens ordförande på den skrivelse 

som skickat in tidigare angående bytet av rapporteringssystemet. 

Beslut att vi avvaktar i frågan fortsättningsvis fram till Årsmötet och fullmäktige 

om ingen ny information framkommer. 

 

 SFF Mästerskap 

Beslutas att det skall delas ut en pokal SFF 40 års Jubileum till vinnaren av varje 

klass. Samt övriga priser enligt följande. 

Priser: 

1:a Presentkort från Fritid & Vildmark 2000 kr 

2:a Presentkort från Fritid & Vildmark 1000 kr 

3:a Presentkort från Fritid & Vildmark 500 kr 

 

Tävlings och Priskommittén går igenom resultaten för de anmälda och startande 

hundarna. Om en hund har flera startdagar i november och inte anmält vilken 

dag som är gällande väljs den bästa dagen ut (den dagen som ger den högsta 

totalpoängen).   

  

 Avelsblankett ifrån Finska Stövarklubbens Avelskommitté 

 

Blanketten som tidigare i år lades ut på FB av Finska Stövarklubbens 

Avelskommitté och som blev borttagen av Svenska Stövarklubben. Den 

blanketten vill Finska Stövarklubben att vi skickar ut till ägare av finskstövare i 

Sverige. Det är ett kontroversiellt kompendium som vi känner att stövar Sverige 

inte är redo för. Den finska stövaren används i dag till fler viltarter än hare och 

räv men det finns inga jaktprov i Sverige för dom efterfrågade viltarterna. Det 

blir bara en ägarbetingad redovisning. Beslut att vi inte kommer att skicka ut 

blanketten. 

  

Inkomna frågeställningar från Svenska Hamiltonstövarföreningen 

  

 Vi välkomnar nya rön men att vet för lite om släktskapsindex för att kunna ta 

någon ställning i den frågan. Vi är överens om att informationsflödet bör ökas 

mellan de olika sektionerna men i vilken form det skall göras på behöver 

diskutteras fram ytterligare.  

SKK har tidigare gått ut med rekommendationer om att man inte skall skicka ut 

styrelseprotokoll digitalt eller lägga ut det på hemsidor. SFF har anammat detta 

och det skulle bli fel om vi begär att någon annan skall göra det.  

 
 Övrigt 

  

 

Den 14 december är det Ordförandekonferens frågor som man vill få med skall 

skickas in innan den 7 december. SFF skickar in följande: 



Frågeställningar runt det nya dataprogrammet finns fortfarande. Hjälpa till med 

bra och konstruktiva frågeställningar och motivationer till för och emot. 

• Revideringen av jaktprovsreglerna SFF saknar informationen om vad 

som händer. 

• Pokaler/priser som skickats som sponsor till tävlingar från SFF med en 

statut för hur den skall delas ut. Kan man välja att inte dela ut priset?  

I övrigt under konferensen skall vi vara behjälplig med frågeställningar runt det 

nya dataprogrammet som fortfarande finns. Hjälpa till med bra och konstruktiva 

frågeställningar och motivationer till för och emot. SFF har inte tagit ställning 

till vilket program som är det bättre, men vad som kan ses i nuläget är att Hitta 

stövare är överlägset dreverdata. Vad det gäller själva inrapporterings systemet 

har vi ingen insyn i hur det fungerar i jämförelse med nuvarande. 

 

Rasmästerskapet 2019 blev inställt så även 2020 och 2021. Vi skickar svar till 

Norge om att det fortfarande är Norge som skall arrangera nästa RM.   

 

 

AUK äskar om medel för att eventuellt få till en arbetshelg tillsammans med 

John Örvill på Svenska brukshundsklubben som är duktig på Lathunden. Om det 

går att genomföra önskar AUK även att Lars Vestman inbjuds då han 

fortfarande hjälper till i AUK utan att vara invald. Styrelsen bifaller önskemålet 

och AUK återkommer med redovisning av eventuella kostnader innan bokningar 

genomförs. 

  

 


