
 
Dagordning 

SVK Västsvenskas styrelsemöte 

2019-04-09, Alingsås, kl 18.30 

 

Närvarande: Stefan, Iman, Björn, Kristina, Linda, Annelie, Bernt, Magda, Ewa 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Dagordningen godkänd 

 

3. Mötesfunktionärer.  

Ordförande: Stefan Svensson, Sekreterare: Björn Holgersson  

Justerare: Iman 

 

4. Föregående protokoll 

Genomgång av föregående styrelsemötes protokoll (konstituerande) 

  

5. Ekonomisk redovisning 

Likvida medel mm 2019-04-09 Bokföring ännu inte överlämnad. Återkommer till 

nästa protokoll 

 

6. Läget utifrån att Väla ska avbokas 

 

Bokningsläget: Inga har hunnit anmäla sig. 

 

 

 

7. Dressyr/träningskurser ska arrangeras, ca tre gånger, och annonseras på hemsidan  

Larson och Bengt Weirot 27de april – samlas med kyrkan i Tvååker 

Tomas o Ingrid – återkommer till var/när 

Magda – återkommer till var/när 

 

Alla informerar Linda som lägger ut på hemsidan 

 

8. Avstämning inför Unghundsdagen  

 

Anmälan har gått ut. Dagen är fylld. Väntelista finns 

 

9. Avstämning inför Jakthundens dag 5 maj 

 

Pris till inkallningstävlingen – Fisk o skaldjur från Gothia Seafood 

 

10. Avstämning inför viltspårprov, Abild 6 juni 

 

Ewa kan vara provledare. Marker klara, domare på gång. 

 

11. Försnack inför eftersöksproven 

 

Abild – Ewa PL (Larson biträdande) 

 

Hunneberg – Annelie PL (Claes biträdande) 

 

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


 
12. Läget kring marker  

 

Abild och Hunneberg klara (Traditionsfyllt) 

 

Datum för Hallandsprovet lite oklart – Liljehöks återkommer 

 

Stefan kollar om Birgers markerna inför hösten 

 

13. Domarläget 

 

Debutantprov och skogsprov – diskussioner är på gång. Stefan dömer Skåpet. 

Novemberprovet – om långväga domare så bör vi komma igång med funderingar.  

Fullbruksprov 5-6 oktober – domare ska diskuteras 

 

14. Övriga frågor:  

 

- Uttagning till Viltspårmästaren 15/6 Arboga 

  Vi kollar hur vi hanterade resebidrag förra året och matchar även i år. Vi tar in  

  intresseanmälan till hemsidan, innan sista april. Styrelsen utser den mest meriterade. 

 

- Vi ska komma igång med en årsplanering – Annelie testar att lägga upp en fil på  

  molnet 

 

- Riksprovskommitté med möten var tredje månad. Deltagare inom och utanför  

  styrelsen, budget, domarförslag. Första mötet 29 april, hos Björn i Alingsås. Annelie  

  och Kristina. Underlag skickas till HS snarast efter den 29de. 

 

- Tomas Lind – lydnadsträning. Tomas kontaktas.  

 

- Abild och Hunneberg – få unghundar. Förra året var ett mellanår. Vi promotar det  

  och bevakar utvecklingen. Förslag på ”debutantprov” för spår och vatten för  

  deltagare från träningsgrupperna. 

 

15. Nästa styrelsemöte, tid och plats:  

 

4 juni i hos Björn, Västgötag 6, Alingsås, kl 18.30  

 

    
Stefan Svensson   Björn Holgersson 

 

 
Justeras: Iman  

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

