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 Protokoll fört vid styrelsemöte med SVK Södra, onsdagen den 7 dec 2022  
Plats: Blentarp 

 

 
Kallade 

Göran Ask Ordförande Pär Svahn,  Ledamot, ej närvarande 

Carl-Åke Nilsson vice ordförande Niklas Öhrn ledamot 

Lotta Fogde Andréasson Sekreterare Malin Ohlsson Ledamot, ej närvarande 

Linda Eklund Ledamot, ej närvarande Jeanette Eriksson Suppleant kassör 

 
§1 Mötets öppnande  

 Ordförande Göran Ask öppnade mötet 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till sekreterare valdes Lotta Fogde Andreasson 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Till justeringsperson utsågs Carl-Åke Nilsson. 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes. 

 

§5  Föregående mötesprotokoll,  

  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§6  Information från valberedningen 

Lotta informerade att valberedningen fått kallelse men att de inte kunde närvara.  

Enligt information har Lena Karén haft några kontakter gällande kandidat för kassörsrollen. De fortsätter att agera 

i frågan. Valberedningen hade skickat ett frågeunderlag till samtliga i styrelsen. Underlaget diskuterades kort. 

Fanns önskemål att valberedningen tog en personlig kontakt.  

Beslutades att åter bjuda in valberedningen till nästa möte. Lotta skickar inbjudan.  

 

§7  AU – beslut 

  Inga   

 

§8  Ekonomi 

Jeanette rapporterade att budgeten fortsatt följer prognos. Att det inte skett några större förändringar sedan 

presentationen vid medlemsmötet. Troligt att vi hamnar på underskott om 20.000 SEK. Lyftes behov av att 

fortsatt se över kostnader och intäkter för att framöver ha en budget i balans.  

   

§9  Inkommande/utgående skrivelser/mail 

SVK HS har skickat förfrågan till SVK Södra om arrangörskap av Riksprovet/fält 2024. Frågandställningen lyftes 

vid medlemsmötet där en majoritet ställde sig positiva. Stefan Nilsson har därefter öppnat upp för att arrangera 

provet på sina marker. Efter diskussion beslutade styrelsen att åta sig Riksprovet 2024.   

Lotta F.A.  meddelar SVK HS.  

Styrelsen beslutade även att en arbetsgrupp snarast startas upp. Styrelsen ställde sig också enhälligt bakom förslag 

att Agneta Ericsson tillfrågas som sammankallande samt att leda arbetsgruppen. Föreslogs att Carl-Åke Nilsson, 

Niklas Öhrn samt Lotta Fogde Andreásson ska ingå i gruppen.  Carl-Åke N. kontaktar Agneta E.  

 

Lotta F.A. informerade kort att ansökan och svar för fastställande av ändrat datum för debutantprovet formellt 

bekräftats.  

 

Förslag och förfrågan har inkommit från Agneta Ericsson gällande möjlighet att i samband alternativt parallellt 

med vårprovet 2023, arrangera en provgrupp för debutanter.  
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Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. Efter diskussion landade dock beslutet på att arrangera en träningsdag på 

fågelmarker inför vårprovet/klubbmästerskapet där debutanter har förtur. Beslutades genomföra träningsdagen 

den18 mars. Uppdrogs åt Carl-Åke N. att ta berörda kontakter. 

Uppdrogs åt Carl-Åke N. att till nästa möte föreslå en definition av debutant, att gälla som avgränsande vid 

aktiviteter/prov. 

 

Till styrelsemötet i november hade Agneta Ericsson skickat in två motioner. Motionen gällande ”Förtur till 

ordinarie prov för provledare” bordlades till styrelsemötet i december. Efter diskussion samt komplettering till 

yrkandet antog styrelsen även denna. Enligt SVK:s stadgar § 7 Moment 7 Motioner och ärenden har endast 

lokalavdelningar rätt att skicka in motioner. Bifaller Lokalavdelning en medlems motionen skickas den därmed in 

i lokalavdelningens namn. SVK Södras styrelsen har därmed bifallit följande motioner som kommer att skickas 

till SVK HS; 

• Motion från SVK Södras styrelse till SVK Fullmäktige. Centralt och lokala provledaransvariga.  

• Motion från SVK Södras styrelse till SVK Fullmäktige. Förtur till ordinarie prov för provledare 

• Motion från SVK Södra styrelse till SVK Fullmäktige. Ökad sekretess på Svensk Vorsteh hemsida 

• Motion från SVK Södras styrelse till SVK Fullmäktige. Ökad tillgänglighet av SVK HS protokoll och 

skrivelser.   

 

 

§10  Uppföljning aktiviteter 

Höstens medlemsmöte gick av stapeln den 23 november. Kvällen var välbesökt med över 45 medlemmar som tog 

del av information och aktivt diskuterade kvällens tema: Hur ska vi utvärdera vår avel och testa våra mångsidiga 

hundar i framtiden?  

Styrelsen efterlyste ett kort referat på hemsidan och på FB. Uppdrogs åt Lotta att skriva fram ett underlag.  

  

Sena elitprovet genomfördes på Stefan Nilssons fina marker. Alla hundar hade chans till fågel. Sammantaget var 

13 hundar anmälda. 3 hundar gick till pris på lördagen samt 5 på söndagen. 

 

Debutantprovet genomfördes även det på Stefan Nilsson marker som, trots sent på säsongen, höll gott om fågel. 

Det blev ett imponerande resultat där 6 av 8 hundar gick till fält- och apportbetyg 

   

Utställningen i Åstorp var som vanligt väl arrangerat. Britt-Marie Dornell dömde de 43 hundarna som var 

anmälda.  

      

§11  Kommande aktiviteter. 

  Styrelsen gick igenom de underlag som ska tas fram inför Årsmötet 2023.  

▪ Datum beslutades till den 23 mars och plats bokas på Romelesåsens Catering. Linda E. kontaktar 

▪ Budgetarbete för 2023 har påbörjats. Jeanette Eriksson tar fortsatt kontakt med berörda.  

▪ Uppdrogs åt Lotta F. A. att samla in underlag och skriva fram utkast till verksamhetsberättelse 2022 

▪ Uppdrogs åt Göran Ask att kontakta Lisbeth och Louise för underlag gällande vandringspriser 

▪ Uppdrogs åt Göran Ask och Lotta F.A att påbörja arbetet med Diplomen  

▪ Årets funktionär diskuterades. Styrelsen tog beslut gällande lämplig kandidat. Uppdrogs åt Göran A. 

och Lotta. F.A att skriva fram motivering.  

  Alla underlag ska vara styrelsens ledamöter tillhanda inför mötet den 8 februari 2023 

   

  Vårprovet 2023 går av stapel den 1–2 april.  

 

  Manusstopp Svensk Vorsteh nr 1 2023 är den 17 januari. Lotta F.A. lämnar underlag.  

 

§12  Övrigt 

  Aktivitetslistan/kalendariums datum för 2023 fastställdes.  

Diskuterades förslag på ändrad text och information gällande efteranmälning till särskilda prov. Beslutades att 

ändra enligt förslag som Carl-Åke N. skickat ut. Carl-åke ändrar på SVK Södras hemsida samt skickar 

information och underlag till Agneta Ericsson för vidare distribution till provledarna. 
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  Diskuterades höjda anmälningsavgifter för 2023. Följande förslag till avgifter beslutades: 

 

     2022 2023 

  Fältprov delat   500:- 700:- 

  Eftersöksgrenar ordinarie  300:- 400:- 

  Eftersöksgrenar särskilda  300:- 400:- 

  Fullbruk ordinarie   1.250:- 1.400:- 

  Viltspår   350:- 500:- 

 

(Efter styrelsemötet har Susann Holmqvist framfört önskemål att SVK Södras avgifter för viltspår ska anpassas 

till övriga rasklubbars nivå. Styrelsens AU har därför tagit beslut att avgiften ska vara 450:-, att gälla från den 1 

januari 2023)  

       

  Beslutades att en arbetsgrupp för Fullbruksträning och prov 2023 ska bildas. Göran Ask åtar sig uppdraget.  

    

§13  Nästa styrelsemöte  

  Nästa möte är beslutat till den 8 februari. Plats: Carl-Åke Nilsson i Vomb.  

    

§14  Mötets avslutande 

  Ordförande Göran Ask tackade och avslutade mötet.  

   

 

 

  

 

 

 

 

 Lotta Fogde Andréasson Carl-Åke Nilsson  Göran Ask 

 Sekreterare  Justerare   Ordförande  


