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  Protokoll fört vid  
 

Digitalt Styrelsemöte SVK Södra 

tisdagen den 3 november 2020 kl 18.   
 

 

 

Göran Lang Ordförande Johan Karén ledamot 

Nils Linde vice ordförande Lena Karén ledamot 

Göran Ask Sekreterare Martin Ohlsson Ledamot ej deltagit 

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

 
Adjungerade utan rösträtt: Linda Eklund, Niklas Öhrn och Kaisa Mattilla 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordf Göran Lang hälsade alla välkomna och öppnade mötet   

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra protokoll utsågs Göran Ask 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Nils Linde utsågs att justera dagens protokoll 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen fastställdes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Protokoll från styrelsemötet den 8 sept 2020 justerades och lades till handlingarna 

 

§6  AU – beslut 14 oktober 2020 

  Provprogram för 2021 fastställdes bifogas se bilaga 1 

 

§7  Ekonomi 

  Rapport från kassören: Ett ovanligt år med stor påverkan av restriktionerna kring Covid19.  

  Avvikelser på intäktssidan: Ingen vårutställning, höstutställning, mindre intäkter för Skåneprovet och Frisk prov,  

  Avvikelser på utgiftssidan: Inga utställningar, omkostnader kring proven högre, inget medlemsmöte, årsmötet  

  uppskjutet, ingen ordförande konferens, Vandringspriser. Årets resultat visar troligen ett positivt resultat med  

  anledning av att många kostnadsposter inte uppstår under året pga Covid19. 

     

  Vi söker fortfarande en Ny Kassör då nuvarande har aviserat sin uppsägning. Göran Lang sammanfattar en text  

  som vi lägger ut på hemsidan och Facebook. Valberedningen är också inkopplad. 

 

§8  Inkommande/utgående skrivelser 

  Ordförande har mottagit en skrivelse från Christo med anledning av Skåneprovet och dess genomförande.  

  Styrelsens hållning är att synpunkter på ett provs genomförande skall ske på plats till provledare och domare. I  

  övrigt finns regler för hur ett överklagande av domarens beslut skall genomföras. Göran Lang informerar Christo  

  om styrelsens beslut med kopia till de som var med på sändlistan. 

    

§9   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Debutantprovet, Skåneprovet och Frisks prov: Styrelsen tackar provledning och övriga funktionärer för väl  

  genomförda prov. Bra provmarker och bra organisation. Uppskattad förtäring av ärtsoppa efter lördagens prov. 

  Några deltagare har framfört att närheten till E65 kändes lite osäker för hundförarna. Detta skall beaktas för  

  framtida prov. 

  Kocke har skrivit om proven som kommer att publiceras i nästa nr av Vorsteh. 
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§10  Kommande aktiviteter. 

  Manusstopp Svensk Vorsteh nr1 17 jan : Viltspårprov, Hundutställning, Viltspårträning? 

  Fältprov Sena Elit      

  Inget Medlemsmöte 2020 med anledning av Covid19.   

  Årsmötet för 2019 skjuts upp och genomförs senast vid årsmötet den 25 mars 2021. 

  Domare på vårprovet blir Jan Törnkvist och Tomas Olofsson 

 

§11  Övrigt 

  Lena har skickat in underlag för utställningar år 2023. Kopia till sekreteraren. 

  Agneta arrangerar Exteriörbedömning och får hjälp av Kaisa, Linda och Niklas. Dag och plats meddelas senare. 

   

  Vid nästa styrelsemöte planerar vi verksamheten för 2021 i årskalendern. 

 

  Styrelsen har utsett årets funktionär vilket kommer att meddelas vid årsmötet 2020.  

   

§12  Nästa styrelsemöte  

  8 dec 2020 kl 17:30 hos Agneta o Göran i Lillarp. Julmat serveras före mötet. 

  Sammankallande i valberedningen Lotta  Andreasson bjuds in till mötet. 

 

§13  Mötets avslutande 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

 

Göran Ask   Nils Linde   Göran Lang 

Sekr    Justerare   Ordf  


