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  Protokoll fört vid 

 
  Digitalt styrelsemöte SVK Södra 

  tisdagen den 8 december 2020 
 

 

Närvarande: 

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 

 
Kallade som observatörer: Linda Eklund, (Niklas Öhrn ej närvarande) och Kaisa Mattilla dessutom är valberedningens 

ordförande Charlotte Fogde Andrea`sson och Ingmar Axelsson närvarande tom § 6 

 

§1 Mötets öppnande  

  Ordförande Göran Lang öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra protokoll utsågs Göran Ask 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Lena Karén utsågs att justera dagens protokoll 

 

§4  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen fastställdes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Protokoll från styrelsemötet den 3 nov 2020 justerades och lades till handlingarna 

 

§6  Information från valberedningen 

  Styrelsen och valberedningen diskuterade igenom läget med uppskjutet årsmöte för 2020 och hur vi skall gå  

  vidare. SKK erbjuder möjligheten till förenklat årsmöte via webben till en kostnad av 1500 kr.  

  Styrelsen beslutade att för år 2020 genomföra ett förenklat årsmöte via webben enligt SKK reglemente. 

  En arbetsgrupp för detta tillsattes med Charlotte Fogde Andrea´sson sk, Ingmar Axelsson, Lena  

  Karén, Carl-Åke Nilsson, Agneta Ericsson samt Göran Ask.   

 

  Inför årsmötet 2021 har ordförande och nuvarande kassör bett om att få lämna sina uppdrag. Planen är att  

  genomföra årsmötet den 25 mars 2021. Valberedning har ännu inte hittat någon som kan tänka sig att ta över  

  ansvaret som kassör. Alla får i uppdrag att sprida detta så att vi förhoppningsvis kan hitta en intern kassör. Hittar  

  vi ingen som vill ta på sig uppdraget återstår att lösa kassörskapet med en extern kassör. 

 

  Då nuvarande kassör har ett stort ansvar och arbetsområde inom SVK Södra tillsattes en arbetsgrupp för  

  att utreda och föreslå befattningsbeskrivningar för respektive funktion inom föreningen.  

   

  Arbetsgruppen bör beakta att det nya anmälningsförfarandet medför nya rutiner och uppgifter för  

  domare, provledare och kassör. När arbetsrutinen för provledare är satt skall nuvarande provledare  

  utbildas/informeras om läget.  

  

  Arbetsgruppen består av: Carl-Åke Nilsson sk, Linda Eklund, Kaisa Mattilla och Agneta Eriksson 

  Detta arbete bör vara klart i god tid före årsmötet 2021.   

      

§7  AU – beslut 

  Inga 

 

§8  Ekonomi 

  Rapport från kassören. Ekonomin är god. Det har varit ett annorlunda år med Covid 19 och dess påverkan på  

  klubben med färre deltager på våra prov och fler särskilda prov på fält än ett normalt år. Underskotten för våra  
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  ordinarie prov ökar och är nu uppe i – 55 tkr för år 2020. Detta bör beaktas i framtiden när det gäller avgifter för  

  att gå prov.  

  Beslutades att vid nästa styrelsemöte se över avgifter för prov för 2021.  

  Årets resultat kommer troligen att bli i storleksordningen plus ca 60-70 tkr 

  Kassören tar fram förslag på Resultatbudget för 2021 till nästa styrelsemöte samt ett utkast på provavgifter för år  

  2021  

 

§9  Inkommande/utgående skrivelser 

  Inga 

 

§10   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Utvärdering sena elit. Ett väl genomfört prov med domare Annette Laursen på fågelrika marker hos Stefan  

  Nilsson. Av någon anledning så gick hundarna inte till några högre priser denna gång, 3 andra pris och 1 tredje  

  pris delades ut. Inget CACIT delades ut detta år. 

   

  Exteriörbedömning Lillarp Höör. 20 stycken hundar bedömdes i grupper om max 8 personer samtidigt på  

  bedömningen. Allt flöt på bra enligt ett givet tidsschema. Stort tack till domare och funktionärer. 

  SVK Södra betalar 1000 kr i hyra för arrangemanget. 

 

§11  Kommande aktiviteter. 

  Manusstopp Svensk Vorsteh nr1 17 jan : Viltspårprov, Hundutställning, Viltspårträning? Uppamning att ha koll  

  på hemsidan då allt kan ändras snabbt i dessa Covid 19 tider. 

  Årsmöte 2020 förenklat via webben samt för 2021 den 25 mars 2021 

 

§12  Övrigt 

   

     

§13  Nästa styrelsemöte  

  9 febr 2021 kl 17:30 hos Göran Lang Lillarp 

 

§14  Mötets avslutande 

  Ordförande tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet 

 

Justeras 

 

 

 

 

Göran Ask   Lena Karén   Göran Lang 

Sekr    Justerare   Ordf  


