
 
Dagordning/Protokoll 

SVK Västsvenskas styrelsemöte 

2019-11-13, Alingsås, kl 18.30 

 

Närvarande: Stefan, Björn, Magdalena, Bernt, Annelie, Kristina 

 

1. Mötets öppnande.  

 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll, godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Genomgång av dagordningen som godkändes. 

 

4. Mötesfunktionärer:  

Ordförande: Stefan Svensson     Sekreterare: Björn Holgersson     Justerare: Annelie 

 

5. Ekonomisk redovisning 

 

Likvida medel 22/11 2018 131 961 kr 

Likvida medel 12/11 2019 305 191 kr 

 

Skillnaden mellan 2018 och 2019 ligger i första hand i skillnader mellan när betalning 

sker och intäkter kommer in. Markhyror har ännu inte kommit in. 

 

6. Rapport från novemberprovet  

 

Populärt! Uppskattat bland dom som var där, de som inte kunde komma har beklagat 

detta! Vi får höra att det var välorganiserat. 

 

Hur lär vi oss från Novemberprovet som ”genrep inför riksprovet”?  

Tydligare instruktion om hur betalningen ska ske och t.ex. genom att checka av 

deltagare vid middagen. 

 

7. Särskilda frågor kring Riksprovsplaneringen 

 

Niels Laugesen inbjuden som hornblåsare mot gratis start. 

 

Uppdaterad budget till skickas till HS efter styrelsemötet 

- Vi har kostnad för kansli som också kommer att gälla som samlingssal under provet 

- Vi har budgeterat för startavgift på 600 kr mot vanliga 550 för hela prov  

- Anmälningsavgifter på våra prov kommer att diskuteras vid årsmötet 

 

8. Nomineringar 

 

Styrelsen diskuterade nomineringar och enades om vilka vi vill nominera som årets 

funktionär för Västsvenska, hedersnålen, lilla hederstecknet och stora hederstecknet.  

 

Vi skickar vårt förslag till HS och de som tilldelas utmärkelser kommer att presenteras 

vid VVKs årsmöte.  

 

http://www.vorsteh-vast.se/default.asp
http://www.vorsteh-vast.se/default.asp


 
9. Medlemsmöte 

 

Datum 27/11, kl 18.30, lokal Falkgatan 7, Göteborg 

 

Program 

- Information om Riksprovet 

- Idéer inför nästa år, inramat kring riksprovet  

- ”Skåpets” vara eller inte vara. Undersöka förutsättningar för Cacit 

- Särskilda prov VS Ordinarie prov 

- Stort intresse för Fullbruksproven. Diskussion om väg framåt 

- Arrangera Hubertusprov? 

- Information om turbulens kring Kleiner Münsterländer bland ägare och medlemmar  

  inom och utanför SVK  

 

10. Övriga frågor: 

 

- Björn informerade styrelsen om information om Kleiner Münster-turbulens…  

  Upprop om att starta ny rasklubb 

 

- Diskussion om agerande på sociala medier om vår verksamhet 

 

- Påminnelse om att registrera aktiviteter inom Studiefrämjandet. Rutiner ska ut på  

  hemsidan 

 

- Datum för årsmöte (22 mars 2020 Sätila).  

  Vi kollar förutsättningarna att flytta till februari. Eventuellt ny lokal 

 

11. Nästa styrelsemöte:  

 

Styrelsemöte inför årsmötet (torsdagen den 16 januari, Borås kl 18.30).  

 

 

   
Stefan Svensson   Björn Holgersson 

 

 
          Justeras: Annelie Finn Eriksson 
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