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  Protokoll fört vid  
 

styrelsemöte med SVK Södra måndagen 17 juni 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 

Ej närvarande Nils Linde 

 
§1 Mötets öppnande 

 Ordf Göran Lang öppnade mötet 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Valdes Göran Ask 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Valdes Carl-Åke Nilsson 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen fastställdes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Protokollet för Styrelsemöte 20190410 justerades och lades till handlingarna 

 

§6  AU – beslut 

  Att föra till protokollet: 

• Geir Törnkvist har utsetts att gå elevtjänstgöring som Viltspårdomare 

• SVK Södra står för kostnaden för rosetter till Viltspårchampionats hundar 

   

§6  Ekonomi 

Rapport från kassören: Ekonomin är i god balans. 

• Kassören får i uppdrag att kontakta olika banker för att se över om vi kan få bättre ränta än vad vi får 

idag hos SwedBank. I stort sett ingen ränta på innestående kapital. AU beslutar om byte av bank. 

• Vårprovet gav ett minus resultat på ca 1 tkr vilket är mkt bra. Kassören får i uppdrag att inhandla nya 

glas till priser vid våra prov. 

 

§7  Inkommande/utgående skrivelser 

  Inga 

 

§8   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Unghundsmönstring genomfördes den 13 april med ca 10 deltagare 

  Klubbmästerskap genomfördes den 14 april med ca 10 deltagare 

Träning i eftersöksgrenar hade vi den 27 april i ganska blött väder. Även här ca 10 deltagare som tränade spår och 

vatten. 

Klubben har arrangerat viltspårträning och utställningsträning. 

Den 12 maj arrangerade vi viltspårprov med uttagning till viltspårmästaren att representera SVK Södra. Geir 

Törnkvist med Ib utsågs att representera SVK Södra. 

Utställningen den 19 maj i Hässleholm med ca 30 deltagande hundar. 

   

Styrelsen beslutade att Agneta Ericsson också skall ha administratörs rättigheter till hemsida. I dagsläget är det 

enbart Tina Bruck som har det.  
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§9  Kommande aktiviteter. 

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

   

  Ord Eftersöksgrenar Fogdaröd 21 juli 

  Martin Ohlsson provledare. Sista anmälningsdag ändras till 3 juli. 

   

Medlemsmöte fastställdes till den 20 nov 2019, start kl 18 med mat, Nils Linde får i uppdrag att boka lokalen i 

Veberöd. 

 

Göran A får i uppdrag att kontakta Tina som bokar en helsida i nästa nr i Vorsteh (manusstopp 17/7) över våra 

kommande aktiviteter året ut. 

 

    

§10  Övrigt 

  Göran o Johan rapporterade från fullmäktigemötet 

 

§11  Nästa styrelsemöte  

  Den 3 september 2019 kl 17:30 hos Agneta o Göran 

  Samt den 6 nov 2019 kl 17:30 hos Agneta o Göran 

 

§12  Mötets avslutande 

  Ordf Göran avslutade mötet 

   

 

 

  Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

 

  Göran Ask  Carl-Åke Nilsson Göran Lang 


