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  Protokoll fört vid   
 

styrelsemöte med SVK Södra onsdag 20180926 kl 17.30 hos Göran i Lillarp. 
 

Närvarande: 

Göran Lang ordförande Johan Karén ledamot 

Tina Bruck sekreterare Lena Karén ledamot 

Göran Ask ledamot Martin Ohlsson ledamot 

  Agneta Ericsson Adjungerad kassör 

 
§1 Mötets öppnande  

 Göran förklarade mötet öppnat 18.25 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Tina valdes.   

 

§3  Val av justeringsperson 

  Göran A valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

  

§4  Godkännande av dagordning  
  Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 180806 

  Gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§6  Ekonomi 

Beslutades att effektuera tidigare beslut 161207 om inköp av bronsfasaner för 2016 års ännu ej nyttjade Frisks 

medel. 

 

§7  Inkommande/utgående skrivelser 

Noterades att SKK Jakthundskommitte´ uppmanar alla jägare att uppdatera sig kring Länsstyrelsernas ev beslut 

om begränsningar i jakt och jaktträningmed hund av hänsyn till sommarens väder och att viltet kan var i dålig 

kondition. 

 

SKK har meddelat att det kommer att läggas moms på avgifterna för internationella prov.  

Beslutades att behålla nuvarande startavgifter på prov och utställning i SVK Södra. 

 

Noterades att det på SKKs blankett om fågelutsättningen inte finns någon alternativ info om att provet bedrivits 

på ej utsatt fågel. Agneta har påtalat detta och SKKs Jakthundskommité ska återkomma i ärendet.  

 

§8   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

Vid debutanthelgen med träning och klubbens första debutantprov deltog 17 ekipage på lördagens träning och 8 

kom till start på söndagens prov. Aktiviteterna förflöt väl och en andrapristagare kunde gratuleras vid provet slut; 

Simon Jägerman med unghunden Trollängens Odis. 

 

Beslutades att: två av provledaraspiranterna har genomgått provledarutbildning med godkänt resultat, och föreslås 

nu auktoriseras av domarkommittén. Det gäller Gerd Nilsson och Lisbeth Wallter Tjäder. Tina meddelar DomK. 

 

Noterades att, enligt tidigare beslut, de provledare som inte deltagit i provledarträffar (eller tjänstgjort som 

provledare under en treårsperiod) plockas bort från Södras provledarlista. DomK informeras samtidigt.  

   

§9  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10) 

Kalendarium för 2019 skissades grovt och årsmötet planeras till 21/3 2019 i Veberöd. Tina lämnar in 

kallelseannons till Svensk Vorsteh.   
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  Planeringen kring fältproven framskrider och reservmark finns För 6 och 7 oktober om någon mark inte håller.  

Beslutades att 6 starter för eftersöksgrenarna ges som pris under Skånes respektive Frisks prov (3 på vardera). 

Giltiga under 2019. 

   

  Allt går enligt plan inför utställningen i december. 

Beslutades att ha två kvällar för ringträning veckorna innan utställningen. Alternativa platser undersöks. Lena 

planerar och bokar. 

 

Medlemsmötet i november 2017 var välbesökt och givande. Ett nytt möte bör hållas och innehålla hur vi 

engagerar våra medlemmar. En agenda skissades grovt. 

Beslutades att hålla medlemsmöte i Veberöd den 21/11 med mat från kl 18 och möte från 19. Medlemmarna 

betalar 100 kr/kuvert.  

   

En central hemsida inom SVK håller på att byggas. Lokalavdelningarna kommer att inordnas under denna. Inget 

nytt görs därför med den befintliga sidan. 

Beslutades att göra en community kring Södras Facebooksida med syfte att öka kommunikation och engagemang 

hos våra medlemmar. Grupper (med olika sekretess) bildas för bland annat provledare, funktionärer och 

träningsmöjligheter. Tina ombesörjer och presenterar på Medlemsmötet. 

     

§11   Övrigt 

  Inget övrigt fanns att avhandla. 

 

§12  Nästa styrelsemöte  

  Ett kort styrelsemöte i Veberöd innan medlemsmötet 21/11 kl 17. 

  Styrelsemöte 10/12 kl 17.30 hos Göran och Agneta. Representant från valberedningen bjuds in, Göran bjuder in.  

 

§13  Mötets avslutande 

  Göran tackade för ett givande möte och avslutade detsamma kl 21.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Bruck, sekreterare 

 

 

 

 

 

Göran Ask, justerare    Göran Lang, ordförande 


