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  Protokoll  
 

styrelsemöte med SVK Södra tisdag den 3 december 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 ej närvarande  

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

Lotta Fogde 

Andreasson  

Adjungerad valberedning   

 
§1 Mötets öppnande  

  Ordf Göran Lang öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att för 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 20191106 

  Angående flytt av pengar är papper inskickade till SBAB och vi väntar på svar. 

 

§6  AU – beslut 

  Sena Elit dag 2 blir ett särskilt prov pga av få anmälningar 

   

§6  Ekonomi 

Rapport från kassören. Resultatrapporten 30 tkr lägre på intäkterna än föregående år. Beror bla på att vi inte 

anordnade någon Familjehelg.  

 Rörliga viltspårproven bidrar i hög grad till det förväntade positiva ekonomiska resultatet  

 Kostnad för hemsidan har uteblivit då vi har central hemsida 

Kostnader som tillkommer är: 

Kostnad för medlemsmötet 

Stambokföringsavgifter Skåne & Frisks prov, saknar fortfarande faktura från marken Roekull! 

Stambokföringsavgifter sena elit + sp 

Ej inlämnade milersättningar för utställningen och styrelsen 

Ej inlämnad milersättning Anders Braide för vårprovet 

Ej inlämnade milersättning domare Fogdaröd Anders Håkansson & Juha Åkerblom och Broby Anders Braide & 

Paul Nilsson 

Kostnader för plaketter och diplom 

Övriga bokslutsposter 

 

§7  Inkommande/utgående skrivelser 

Skrivelse från Christo Mostert angående planeringen för arrangemanget kring apporteringsmästare. Christo 

planerar ett arrangemang för hela Sverige. SVKsödra föredrar att vi börjar i liten skala och sedan växlar upp. 

Beslut vi önskar Christo lycka till och överlämnar frågan till SVK centralt. 

 

När det gäller SVK förtjänsttecken har vi inga aktuella mottagare. 
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§8   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Sena Elit 9 nov 10 starter 6 priser och Särskilt prov 10 nov 6 starter 3 priser 

 

SVK Södras höstutställning har genomförts i Åstorps boulehall med 55 anmälda hundar varav 23 var valpar. Ett 

rekord! Börje Johansson dömde mycket förtjänstfullt och hade till sin hjälp ringsekreterare Anna Nilsson Roos 

samt Katarina Ecklein. CUA, Lena Karén fick hjälp med korv/fika och lottförsäljning till ett dignande prisbord, av 

Johan Karén samt Göran Lang. 

 

Medlemsmötet den 20 nov samlade 49 medlemmar till ett mkt positivt möte. Styrelsen fick bekräftat att vi är på 

rätt väg och medlemmarna ser mycket positivt på vår verksamhet. Medlemmarna ser gärna att vi fortsätter med 

Kom igång och debutant provet. Träning eftersöksgrenar april. Styrelsen beslutade enligt medlemmarnas önskan 

att även nästa år arrangera dessa aktiviteter.  

   

§9  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh  januari 2020) 

  25 mars årsmöte kl 19 

  Genomgång samordning jaktprov se bilaga 

  Kocke ser över reglerna för KM inför vårprovet. 

  Fullbruksträning 1o 2 aug Svängsta 400 kr 

  Eftersöksträning 18 april Fogdaröd 200 kr 

  Utställning maj Hässleholm   

     

§10  Övrigt 

  Beslut om vem som utsågs till Årets funktionär, meddelas på årsmötet 

  Förberedelse årsmötet:  

  Styrelsen föreslår årsmötet att styrelsen minskas till 4 ledamöter + ordförande. 

  I år står Göran L, Göran A och Agneta E i tur för omval  

  Lena o Johan har avsagt sig omval för en ny period. Martin O har inte lämnat besked inför årsmötet. 

  Avtackning av avgående ledamöter sker med bidrag till cancerhjälpen 

  Utskrift av Diplom hjälper oss Ingmar Tykesson med. 

  Träning inför utställning pris 100 kr 

   

§11  Nästa styrelsemöte  

  11 febr kl 17:30 

  

§12  Mötets avslutande 

 

  Mötet avslutades av ordf 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

Göran Ask   Agneta Eriksson  Göran Lang    

sekr 


