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  Protokoll fört vid   
 

styrelsemöte med SVK Södra tisdag 20180410 kl 17.30 hos Göran i Lillarp. 
 

Närvarande: 

Göran Lang ordförande Johan Karén ledamot 

Tina Bruck sekreterare Lena Karén ledamot 

Göran Ask ledamot Martin Ohlsson ledamot 

  Agneta Ericsson Adjungerad kassör 

 
§1 Mötets öppnande  

  Göran hälsade välkomna och öppnade  mötet 18.35. 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Tina valdes till sekreterare vid mötet. 

   

§3  Val av justeringsperson 

  Johan valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet. 

  

§4  Godkännande av dagordning  
  Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 180314 

  Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.    

 

§6  Inkommande/utgående skrivelser 

  Inga inkommande eller utgående skrivelser fanns att behandla.  

 

§7  Ekonomi 

  Attestreglerna gicks igenom och man fann inget att lägga till. 

  

§8   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Beslutades att befattningsbeskrivningar bordläggs till nästa möte. 

 

  Vid unghundsmönstringen deltog 14 hundar, varav flera nya medlemmar.  En trevlig och givande dag.  

 

  Fråga om att hur vi aktiverar och belönar våra funktionärer.  

Beslutades att klubben anordnar en aktivitet per år för de som varit aktiva funktionärer på prov, träffar, 

utställningar mm. 

 

§9  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10) 

   

  Till Träningshelgen (i bland annat Stockeboda) har flera anmälningar inkommit.  

  Beslutades att avgiften för enbart träning blir 400 kr/dag. 

   

  Klubbmästerskapet ställs in eftersom det krockar med vårprovet.  

  Beslutades att Klubbmästarna koras bland södras deltagare vid vårprovet 14-15 april.  

   

  Göran har kontant  köpt vilt till klubben från Malmö Viltvårdsförening.  

  Beslutades att kassören betalar ut utlagda 300 kr. 
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§10  GDPR 

Fråga om vad som gäller för SKK, SVK och SVK Södra. Beslut kring förfarande i klubben, bordlägges till nästa 

möte. Alla ombeds besöka SKKs hemsida för att orientera sig. 

 

§11   Övrigt 

  Diskussion kring hur vi fångar upp och tar hand om nya medlemmar. En fråga som bör hållas levande.  

   

 

§12  Nästa styrelsemöte  

  22 maj kl 17.30 hos Göran i Lillarp. 

  

§13  Mötets avslutande 

  Göran tackade för ett givande möte och avslutade detsamma  kl  21.10. 

 

 

 

Katarina Bruck, sekreterare 

 

 

 

Johan Karén, justerare    Göran Lang, ordförande 

 

 

 


