
Arbetsfördelning inom styrelsen i SVK Östra 
 
Styrelsens uppdrag och ansvar: 

• leder föreningens verksamhet mellan årsmötena. 

• är navet för samordning, beslut och uppföljning. 

• verkställer årsmötets och beslut från föreningsmöten. 

• arbetar på uppdrag av medlemmarna. 

• rapporterar tillbaka och redovisar vid årsmötena. 

 
Ordförande:  

• leda styrelsen. 
• vara sammankallande till möten och har huvudansvaret för styrelsens arbete. 
• ansvarar för motioner. 
• kommunikationsansvarig gentemot medlemmar, press etcetera. 
• kontakt med huvudstyrelsen, HS.  
• rapportera in provschema. 
• skriva verksamhetsberättelse. 
• firmatecknare. 

 
Sekreterare:  

• skriver dagordning och protokoll för styrelse- och årsmöte.  
• arkivering 
• skicka protokoll till HS, valberedning och revisorer. 
• kontakt med HS 
• ser till att det finns presenter (avtack) mm till årsmöten.  

 
Kassör:  

• sköter Östras bokföring, in- och utbetalningar. 
• kontakt med föreningens revisorer.  

 
Webb & kommunikationsansvarig:  

• administrerar SVK östras hemsida, håller den uppdaterad. 
• bistår styrelse och medlemmar med att lägga upp information och bilder.  



 
Jaktprovsgruppen: (4 personer) 

• planerar och ansvarar för Östras ordinarie jaktprov  
• planerar provdatum, bokar provmarker, domare, provledare och i vissa fall 

även funktionärer.  
• ser till att vilt finns till proven, samt att det kommer till proven om inte 

provledaren fixar detta.  
• fördelar ut mallar för PM till provledare om det efterfrågas.  
• skriver PM för ordinarie prov.  
• gör lista för vilt som behövs kommande provår och stämmer av med 

viltfogdar om vad som behövs och vad som finns.  
• beställer och förvarar sponsringspriser för proven.  
• lägger upp information om de ordinarie proven på hemsidan och Facebook 

alternativt kontaktar webbansvarig.  
• informerar om vilka som erhållit pris för publikation på Facebook och webb 

alt kontaktar webbansvarig.  
• planerar för kommande säsong.  

 
Viltspåransvarig: (1 person) 

• planerar och ansvarar för Östras ordinarie viltspårprov.  
• planerar provdatum, bokar provmarker, domare, provledare.  
• ser till att vilt finns till provet, samt att det kommer till provet om inte 

provledaren fixar detta.  
• skriver PM.   
• ansvar för att rosetter delas ut.  
• lägger upp information om provet på hemsidan och Facebook, alternativt 

kontaktar webbansvarig.  
• informerar om vilka som erhållit pris för publikation på Facebook och webb 

alt kontaktar webbansvarig.  
• planerar för kommande säsong.  

 
Utställningsansvarig (2 personer) 

• planerar och ansvarar för Östras ordinarie utställningar.  
• planerar datum, bokar lokal, domare, ringsekreterare.  
• skriver PM för ordinarie utställning.   
• sammanställa deltagarlistor och skapa katalog. 
• ansvar för att samtliga rosetter och sponsringspriser beställs och finns på 

plats.  
• lägger till information på de ordinarie proven som hs lägger upp på hemsidan 

och Facebook.  
• informerar om vilka som erhållit pris för publikation på Facebook och webb 

alternativt kontaktar webbansvarig. Planerar för kommande säsonger.  
 
Matrialansvarig: (1 person) 



• förvara Östras material såsom vepor, tält, sprättburar, pärmar, diplom osv.  
 
Pokalfogde: (1 person) 

• sammanställer lista över samtliga pristagare under året och stämmer av detta 
med styrelsen i god tid innan årsmöte.  

• ansvarar för att alla vandringspriser och rosetter finns för utdelning vid 
årsmöte.  

• ser till att samtliga diplom är signerade av ordförande och sekreterare och att 
de delas ut.  

• Informerar webbansvarig för vilka som har fått pris.  
 
Medlemsansvarig: 

• ansvarar för östras mailkorg 


