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 Protokoll fört vid styrelsemöte SVK Södra  

           Onsdag den 6 april 2022   

 
Kallade: 

Göran Ask Ordförande Pär Svahn ledamot 

Carl-Åke Nilsson vice ordförande Niklas Öhrn Ledamot, ej närvarande 

Lotta Fogde Andréasson Sekreterare Malin Ohlsson  ledamot 

Linda Eklund Ledamot, ej närvarande Jeanette Eriksson Suppleant kassör 

 

Jeanette Eriksson ersätter frånvarande ledamot och går in som ordinarie.  

 
§1 Mötets öppnande  

  Ordförande Göran Ask öppnade mötet 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till mötessekreterare valdes Lotta Fogde Andreasson  

   

§3  Val av justeringsperson 

       Malin Ohlsson utsågs att justera dagens protokoll  

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordning godkändes med följande tillägg under §11 

▪ Förfrågan från SVK Västsvenska 

▪ Utdelning av sponsorpriser 

▪ Inköp av startpistol 

▪ Förfrågan om SVK Södras delaktighet BHP 

▪ Ytterligare ansvarig för SVK Södras webbsida 

 

§5  Föregående mötesprotokoll  

  Protokoll från styrelsemöte 2022020 samt från konstituerande möte gicks igenom  

  och lades till handlingarna. 

  Protokoll från extramöte 20220210 godkändes men saknar delvis underskrifter. Sekreteraren 

  uppdrogs att inhämta underskrifter. 

 

§6  AU – beslut 

  Beslut på inköp av 7 stycken chipläsare till våra viltspårdomare. En lista ska upprättas vilka som  

  erhållit chipläsare, Susanne Holmquist ansvarig. 

.  

§7  Ekonomi 

Kassören framförde önskan att ha längre tidsintervall mellan utbetalningar av körersättningar då hanteringen av 

dessa är mycket tidskrävande. Kassören använder nu eget löneprogram för att hantera skattepliktig del. Framkom 

att kassören inte är ombud på Skatteverket och har därför ingen tillgång till skattekontot. Meddelades att klubbens 

uppgifter på Bolagsverkets sidor är felaktiga.  

För att underlätta och förenkla bokföringsarbetet lyfte kassören frågeställning och önskemål om att ändra 

föreningens bokföring till projektbaserad redovisning. I diskussionen framkom även önskemål om en samordning 

av ekonomisystem mellan SVK HS och lokalavdelningarna.  

Beslut:  

• att uppdra åt kassören att utbetala reseersättning enligt SVK:s direktiv men samtidigt genomföra  

detta så att det blir praktiskt hanterbart. 

• att firmateckning på Skatteverket samt uppgifter på Bolagsverket uppdateras. Kassören skickar underlag.  

• att kassören får i uppdrag att ändra SVK Södras bokföring och redovisning till projektbaserad budget. 

• att vid ordförandekonferensen lyfta frågeställning kring samordning av ekonomisystem. 

• att uppdra åt kassören att vid varje styrelsemöte presentera en ekonomisk rapport.  
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§8  Inkommande/utgående skrivelser 

  Inga aktuella skrivelser. 

 

§9  Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer 

  Unghundsmönstringen genomfördes på marker i Östra Karaby den 26 mars.  

  Göran Lang höll i aktiviteten som fungerade utmärkt. 7 unghundar var anmälda. 

Vårprovet med klubbmästerskap var mycket väl genomfört. Gerd Nilsson var provledare. Det var svåra 

förhållanden för hundarna, därav många EFF i resultatlistan. För mer info se även hemsidan.   

      

§10  Kommande aktiviteter. 

• Träning i eftersöksgrenar i Fogdaröd, Höör den 24 april. Ordförande efterlyser hjälp vid spår och 

vattenaktiviteter. Pär Svahn anmälde sig.  

• Viltspårsträningen startar den10 april. Introduktion och praktiska övningar. Viltspårsprov med uttagning 

av Södras viltspårsmästare genomförs den 8 maj.  

Uppdras åt Carl-Åke Nilsson att kontakta Susanne Holmquist för mer information att lägga på hemsidan.  

• Utställning Hässleholm den 21 maj. Ordförande kontaktar Lena Karén för att sondera funktionärsbehov. 

Uppdras åt sekreteraren att kontakta Lena angående hantering av anmälningar.  

• Nästa manusstopp Svensk Vorsteh är den 17 april. Utgåva den 24 juni. Eftersöksgrenar Fogdaröd/ 

Vesslarp, Debutant prov, Skåneprovet/Frisk prov samt Fullbruksprovet annonseras.  

Uppdras åt sekreteraren att skicka underlag.  

• Göran Ask har förhinder att närvara vid ordförandekonferensen. Carl-Åke Nilsson ersätter.  

Två frågeställningar att ta med; Samordning ekonomiprogram samt HS fortsatta hantering och tankar 

kring kartläggningen av SVK:s jaktprov.   

 

§11  Övrigt 

• SVK Västsvenska har ställt fråga om att arrangera ett ordinarie jaktprov på marker i NV Skåne. Styrelsen 

har inga invändningar mot detta. 

• Ordförande föreslog justering av sponsorpriser. Föreslås att våtfoder lunchpaket delas ut till alla 

startande hundar. I övrigt behåller vi priserna enligt fattat beslut om fodersponsring och priser vid prov. 

Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. Ordförande beräknar ny beställning.  

• Styrelsen beslutade inköp av en tredje startpistol. Carl-Åke Nilsson har uppdraget.  

• Louise Johansson har ställt fråga om SVK Södra vill delta och annonsera lediga platser för bokade BPH 

tester i Örkelljunga. Styrelsen uppdrog åt ordförande att kontakta Louise för mer information. Alternativt 

att skriva om aktiviteten på SVK Södras facebook.  

Uppdrogs åt Malin Ohlsson att kontakta Jägarförbundet angående möjlighet att arrangera BPH tester 

under våren 2023 i SVK Södras regi.  

• Framfördes önskemål om att registrera ytterligare en webbansvarig för att biträda vid behov.  

Uppdrogs åt Carl-Åke att kontakta Mårten Berg för åtgärd.  

• Carl-Åke Nilsson lyfte tankar om att lägga utbildningsfilmer och reportagefilmer på SVK Södras 

hemsida. Beslutades att fortsätta diskussion vid nytt styrelsemöte. 

• Diskussion och beslut kring fördelning och uppdatering av befattningsbeskrivning, funktioner och 

arbetsbeskrivningar flyttades som en egen punkt till ett extra styrelsemöte den 28 april.   

   

§12  Nästa styrelsemöte 

  Extra styrelsemöte beslutades till den 28 april, kl 18.00, Loarps Gårdshotell, Tågarp  

  Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till den 9 juni. Tid och plats meddelas senare.  

 

§13  Mötets avslutande 

  Ordförande tackade och avslutade mötet.  

 

 

Justeras;  

 

 

 

Lotta Fogde Andréasson   Malin Ohlsson  Göran Ask 

Sekr.     Justerare  Ordf.  

 


