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  Protokoll  
 

Styrelsemöte digitalt med SVK Södra måndagen den 4 maj 2020 

kl 19.00.  
 

Deltagare: 

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 

 
Adjungerade deltagare med yttranderätt: Linda Eklund, Niklas Öhrn och Kaisa Mattila 

 

§1 Mötets öppnande  

  Ordförande Göran Lang öppnade mötet och hälsade alla välkomna till detta digitala möte. Ett särskilt välkommen 

  till våra adjungerade deltagare. 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra protokoll utsågs Göran Ask 

   

§3  Val av justeringsperson 

  Agneta Ericsson valdes att justera dagens protokoll 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen fastställdes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Styrelsemöte 2020 04 07 justerades och lades till handlingarna. 

 

§6  AU – beslut 

  Inga nya beslut fattade. 

  AU får i uppdrag av styrelsen att utarbeta ett PM avseende styrelsemedlemmar som deltager i träningar  

  arrangerade av föreningen. Styrelsemedlem som representerar klubben och ingår i funktionärsstaben deltager utan 

  kostnad dock utgår ingen körersättning. 

   

§7  Ekonomi 

  Rapport från kassören: Inga nya transaktioner är bokförda.  

 

§8  Inkommande/utgående skrivelser 

  SKK har idag meddelat att de kommer med nya direktiv avseende Corona pandemin. Vi inväntar SVK:s beslut i  

  frågan. Styrelsen beslutade att AU skall bereda frågan och lägga förslag till styrelsen hur vi kommer att agera  

  framöver med tanke på folkhälsomyndighetens beslut. 

   

  Styrelsen beslutade att ge AU i uppdrag att tillsända SVK en skrivelse om att Eftersöksgrenarna inför  

  fältprovssäsongen 2020/2021 får dispens och kan göras tom 30 augusti 2021. 

 

§9   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  EFG träning Fogdaröd den 18 april. 4 betalande deltagare samt 6 personer från styrelsen agerade funktionärer och 

  deltog i träningen. Tack för en trevlig dag. 

  Prova på gruppen har haft spårträning med 6 deltagare under Anders Håkanssons ledning. 

      

§10  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh nr 3 17 juli 2020) 

  Annons  Fältprov ? Sena Elit och Utställning, ny styrelse ? 
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  Vilspårprov 10 maj sker som flera prov. 

 

  Utställningen Hässleholm inställd. 

 

   

 

   

   

  Årsmöte 2020. Vi avvaktar framtiden och fattar beslut om möjligt sätt och dag för årsmöte vid nästa  

  styrelsemöte? 

 

  Eftersöksgrenar Broby och Fogdaröd. Oklart om huruvida dessa kan genomföras under rådande Corona pandemi. 

  Styrelsen ger AU i uppdrag att utarbeta information och direktiv om hur dessa prov kan genomföras. 

   

  Fältproven Skåneprovet och Frisk minne kommer att gå på marker runt Svedala. Det planeras för gemensam  

  morgonfika samt middag på lördag kväll. 

 

§11  Övrigt 

  Diplom avvaktar utskick, planerar för att de skall delas ut på årsmötet. 

  Vandringspriser: Agneta sammanställer och lägger ut på hemsidan. Själva priset delas ut på årsmötet.  

   

§12  Nästa styrelsemöte  

  16 juni 2020 

 

§13  Mötets avslutande 

  Ordf Göran Lang tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

Göran Ask  Agneta Ericsson  Göran Lang 

sekr 


