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  Protokoll  
 

styrelsemöte med SVK Södra tisdag den 11 februari 2020 

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 Ej närvarande 

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

 
§1 Mötets öppnande  

  Ordf Göran Lang öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra protokoll utsågs Göran Ask 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Nils Linde 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen fastställdes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Kocke redovisade KM regler. Se bilaga 1 

  Styrelsemöte 20191203 lades till handlingarna 

  SBAB är under behandling 

 

§6  AU – beslut 

  Inga 

 

§6  Ekonomi 

  Rapport från kassören 

  Revisonen för 2019 är klar.  

  Årsbokslutet redovisar ett överskott på 45 342 kr 

  Budget för 2020 redovisades och läggs fram för årsmötet 

 

§7  Inkommande/utgående skrivelser 

  Christine Hansson och Carina Follstam ang VJP och HZP samt motion om rasklubb inom SVK se bilaga 2: 

Angående UT och AT anser styrelsen att den dialog som förs mellan KLM representanter och SVK är i nuläget ett 

bra sätt att föra detta arbete vidare. Vi har fått information från SVK att två pilotprov kommer att hållas samt att 

arbetet med att föra denna fråga vidare är igång. Styrelsen anser att detta är ett viktigt steg framåt och därmed 

anser styrelsen motionen besvarad. 

 

Motion angående Rasklubb. Styrelsen avslår motionen därför att konsekvenserna av enskilda rasklubbar måste 

noggrant utredas och är inte i linje med SVK:s hållning idag.  

 

 Louise Johansson angående Vandringspriser: Styrelsen föreslår att mottagaren av vandringspriset själv väljer att  

 ta emot det och till Pokalfogde utse Lisbeth Wallter-Tjäder. 

 

Rolf Andreasson angående startavgift för särskilt Fullbruksprov. Styrelsen anser att alla prov är lika viktiga och 

anser att startavgiften på 350 kr är rimlig. Sekreteraren meddelar Rolf styrelsens svar. 

 

Motion Christo Mostert bilaga 3: 
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Motionen innehåller flera utmärkta tankegångar som är lämpliga att behandla på kommande medlemsmöte. Med 

anledning av detta anser vi motionen besvarad. 

 

Remissvar till SVK: SVK Södra delar SVK:s svar till Naturvårdsverket 

   

§8   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

   

      

§9  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh nr 2 17april 2020) 

  Annons  Eftersöksgrenar och Fältprov Skåne och Frisks prov – evt förändringar i styrelsen 

Vårprovet 21-22 mars Agneta Ericsson och Gerd Nilsson provledare 2 grp per dag. Domare Göran Stamborg och 

Anders Håkansson. Markvisare Tommy Wingren 

Träning eftersöksgrenar Fogdaröd 18 april o 11 juli 

 

§10  Övrigt 

  Förberedelse till årsmötet:  

  Kallelse med Dagordning, Verksamhetsberättelse och Resultaträkning läggs ut på hemsidan samt motioner 

  Sekreteraren beställer Diplom till åretsfunktionär. 

  Förslag på att vi planerar Aktivitet för funktionärer som hjälpt till under året. 

   

   

§11  Nästa styrelsemöte  

  7 april 2020 kl 17,30 Lillarp 

 

§12  Mötets avslutande 

 

  Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

  

 

 

Göran Ask   Nils Linde   Göran Lang 

sekr 


