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  Protokoll fört vid 
styrelsemöte med SVK Södra tisdagen den 3 september 2019 

kl 17.30 hos Göran i Lillarp. 
 

Kallade: 

Göran Lang Ordförande Johan Karén ledamot 

Nils Linde vice ordförande Lena Karén ledamot 

Göran Ask Sekreterare Martin Ohlsson ledamot 

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

 
§1 Mötets öppnande  

  Ordf Göran Lang öppnade mötet 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra protokoll utsågs Göran Ask 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Johan Karén valdes till justeringsman 

 

§4  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen fastställdes  

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Styrelsemöte 20190617 justerades och lades till handlingarna 

 

§6  AU – beslut 

  Beslutat att gamla hemsidan skall stängas ner enligt AU – beslut den 15 aug 2019 

 

§7  Ekonomi 

  Rapport från kassören. God ekonomi. Följer budgetplan. 

  Styrelsen beslutade att kassören får i uppdrag att flytta 400 tkr till konto i SBAB som ger 0,35% i ränta med fri  

  dispositionsrätt   

 

§8  Inkommande/utgående skrivelser 

• CUA vidareutbildning (Certifierad utställningsarrangör): Styrelsen beslutade att Lena Karén och Agneta 

Ericsson deltager på föreningens bekostnad. 

• Domare Juha Åkerblom har inkommit med förslag att bästa hund skulle kunna ersättas??? med domarens 

val. Styrelsen diskuterade att man eventuellt skulle kunna utöka med domarens val men beslutade ingen 

åtgärd för närvarande. 

• Christo Mostert har inkommit med förslag om att föreningen skall anordna mästerskap i apportering för 

vorstehklubben med början i SVK Södra. Styrelsen ser positivt på förslaget men anser att vi redan har de 

momenten i vår prov. Ingen åtgärd. 

 

§9   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Prov i eftersöksgrenarna har genomförts i Fogdaröd med 27 starter och Broby med 21 starter. Väl genomförda  

  prov av provledningen med Martin Ohlsson i Fogdaröd och Lars-Henning Strand. Styrelsen tackar för väl utfört  

  arrangemang. 

  Fullbruksträning genomfördes den 4 aug hos Lena och Johan Karén. Styrelsen tackar för en väl utförd träning. 
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§10  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh  17/10) 

  2019 

• Prova på träning fält den 28 september Ö Karaby 

• Debutantprov 29 september Marieholm 

• Skåneprovet 12 oktober Viderup/Löberöd 

• Frisks prov 13 oktober Viderup/Löberöd 

• Sena Elit 9-10 november Tomelilla 

• Ringträning 13 november Åstorp 

• Medlemsmöte 20 november Veberöd 

• Utställning 30 november i Åstorp 

 

Vid Skåneprovet och Frisks prov serveras deltagare kaffe och fralla vid morgonsamlingen i Cafe Smedjan i 

Flyinge. Jaktprovs middag lördag kl 18 serveras till ett pris för 180 kr per person. Anmälningar enligt PM. 

Domare och Provledningen bor på Flyinge Gårdshotell. 

 

2020       

   

  Vårprov 21-22 mars 

  Årsmöte 25 mars kl 18 Veberöd 

  Prov i Eftersöksgrenar 26 juli och 8 augusti 

  Debutantprov 27 september 

  Skåneprovet 10 oktober 

  Frisks prov 11 oktober 

  Sena Elitprovet CACIT 7 och 8 november 

  Särskilda prov under perioden 1 jan – 30 april samt 1 juli – 31 december. 

  Viltspårprov 1 jan – 31 dec 

 

§11  Övrigt 

  Inköp av glas. Styrelsen gav i uppdrag åt kassören att införskaffa tre typer av glas: Vin, Öl och   

  Whiskeyglas. 

  Uppdatering av PM för ordinarie och särskilda prov bordlades tills vi vet hur nya hemsidan kommer att fungera. 

  Göran L undersöker inköp av apportvilt. 

 

§12  Nästa styrelsemöte  

  6 november kl 17:30 hos Agneta o Göran   

  

§13  Mötets avslutande 

  Ordf Göran avslutade mötet 

 

 

  Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

 

 

  Göran Ask   Johan Karén  Göran Lang  


