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  Protokoll fört vid  
 

styrelsemöte med SVK Södra söndag 20190210 i samband med arbetsmöte  

kl 10.00 hos Göran i Lillarp. 
 

Närvarande: 

Göran Lang ordförande Johan Karén ledamot 

Nils Linde vice ordförande Lena Karén ledamot 

Tina Bruck sekreterare   

Göran Ask ledamot Agneta Ericsson Adjungerad kassör 

 
§1 Mötets öppnande  

 Göran öppnade mötet kl 14.40 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Tina valdes. 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Johan valdes. 

  

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes med tillägg §9 Kalendarium och rättelse av protokolldatum. 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 181210 

  Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§6  Ekonomi 

Klubben har ca 400000 kr placerade utan större avkastning. 

Beslutades att kassör Agneta diskuterar frågan med olika banker hur klubben bäst placerar pengarna. 

  

  Budgetförslag gicks igenom. 

  2018 årsbokslut är reviderat. 

 

§7  Inkommande/utgående skrivelser 

Diskussion fördes kring olika intressanta föredragshållare utifrån ett inkommande förslag från medlem.  

Beslutades att Agneta undersöker förslag och frågan bordlägges till nästa möte.  

 

§8   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Inget nytt har hänt.  

 

§9  Kommande aktiviteter. 

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

  Beslutades att maten vid årsmötet subventioneras. Medlemmarna betalar 50 kr/person.  

 

  Möjliga Hederstecken diskuterades. 

  Beslutades att inga hederstecken delas ut på årsmötet 2019.  

   

2019 Kalendarium gicks igenom, det mesta börjar falla på plats. Provmarker saknas för vissa prov, efterlyses på 

hemsidan, vilket ombesörjs av Tina. Anmälningarna börjar komma in för vårprovet. Familjehelgen planeras att ha 

förläggning vid Degeberga stugby. 

   

Beslutades att ersätta markägarna vid Unghundsmönstringen med 1000 kr respektive vid Klubbmästerskapet med 

3000 kr. 

 

Beslutades att avgiften för träningsträffar fortsatt är 200 kr/ekipage, dock ingår ev fika/korv och dryck. 
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Beslutades att deltagarna i Kom igång med prov tilldelas en SVK Jubileumsbok efter genomgången kurs. 

 

Beslutades att köpa in BIS-pris för utställningarna, likaså pris (t ex dummies) för den extra tävlingen i samband 

med vårutställningen. Lena och Johan ombesörjer.  

 

§10  Jaktprovsregler revidering 

  Regelremissen gicks igenom och svar noterades i särskilt dokument. Se bifogat. 

 

§11   Motioner Fullmäktige 

  Inga motioner har kommit styrelsen tillhanda för Fullmäktige 2019. 

   

§12  Övrigt 

  Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

 

§13  Nästa styrelsemöte  

  21 mars kl 17 före årsmötet.  

 

§14  Mötets avslutande 

  Göran tackade för ett givande möte och avslutade detsamma kl 15.40. 

 

 

 

 

Katarina Bruck, sekreterare 

 

 

 

 

Johan Karén, justerare   Göran Lang, ordförande 

 

 


