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  Protokoll  
 

Styrelsemöte digitalt med SVK Södra tisdagen den 16 juni 2020 

kl 19.30.  
 

Kallade: 

Göran Lang Ordförande Johan Karén ledamot 

Nils Linde vice ordförande Lena Karén ledamot 

Göran Ask Sekreterare Martin Ohlsson Ledamot ej närvarande 

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

 
Deltog som observanter: Linda Eklund och Kaisa Mattilla 

 

§1 Mötets öppnande  

  Ordf Göran Lang hälsade alla välkomna till detta digitala möte 

   

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra protokoll utsågs Göran Ask 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Carl-Åke Nilsson valdes att justera dagens protokoll 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen fastställdes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Styrelsemöte 2020 05 04 justerades och lades till handlingarna 

 

§6  AU – beslut 

  Ordf har gjort en framställan till SVK om reglerna för eftersöksgrenarna i samband med start på fältprov, att man  

  pga rådande situation med corona får strata på fält innan EFG är klara. SVK har också beslutat att under rådande  

  omständigheter lämna dispens för denna regel. 

 

§7  Ekonomi 

 Kassören har mailat ut ekonomirapport 12/6 till samtliga ledamöter. Rapporten lades till handlingarna. 

 

§8  Inkommande/utgående skrivelser 

 Anna Bergs skrivelse om särskilt prov med deltagare från andra regioner. Styrelsens svar: Då personer från andra 

 regioner befinner sig i våran region av annan anledning ser vi inga hinder att deltaga i ett särskilt prov i vår 

 region. 

   

  Skrivelse från Lisbeth Walter Tjäder angående Mats Hedbergs vandringspris 2016. Skogs Myra SE10595/2015  

  hade det bästa resultat under 2016. Då priset redan är tilldelat Michrima Filippa SE17297/2015 beslutar  

  styrelsen att det år 2016 blir 2 inteckningar i Mats Hedbergs vandringspris Michrima Filippa SE17297/2015  

  och Skogs Myra SE10595/2015 

 

  Göran L informerade om de beslut som är tagna i samband med Corona läget i landet. För mer info se  

  SVK:s hemsida. För SVK Södras del innebär det att vi kommer att hålla våra ordinarie prov men vi  

  uppmanar de som har möjlighet att ordna särskilda prov göra detta så att belastningen på våra ordinarie prov 

  inte blir så hög. Vi kommer att följa myndigheternas och SVK:s rekommendationer. 

 

  Agneta Ericsson har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag vid nästa årsmöte. Valberedningen är informerad. 

 

  Kaisa Mattilla kommer framöver att ansvara för inkomna anmälningar till prov.     
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§9   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Viltspårprovet genomfördes som särskilda prov på olika tidpunkter och olika platser.  

    

 

§10  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh nr 3 17 juli 2020) 

  Annons  Fältprov Skåne och Frisks prov i trakten av Svedala 

  Sena Elit och evt Utställning. Gör ny avstämning innan annons 

  Eftersöksgrenar Broby och Fogdaröd. Vi kör som planerat, följer gällande rekommendationer. 

  Årsmöte avvaktar till hösten eventuellt uppskjutet till våren 2021. 

 

§11  Övrigt 

  Vandringspriserna klara och Agneta lämnar över till Lisbeth Walter Tjäder och Louise Johansson 

   

§12  Nästa styrelsemöte  

  8 sept 2020 

 

§13  Mötets avslutande 

  Ordf Göran Lang tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Ask   Carl-Åke Nilsson  Göran Lang 

Sekr    Justerare   Ordf 

 


