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Protokoll fört vid 

Styrelsemöte 15 juni 2022  

Loarps Gårdshotell, Tågarp 

 

 
 

Göran Ask Ordförande Per Svahn ledamot 

Carl-Åke Nilsson vice ordförande Niklas Öhrn Ledamot 

Lotta Fogde Andréasson Sekreterare Malin Ohlsson Ledamot, ej närvarande  

Linda Eklund ledamot Jeanette Eriksson Suppleant kassör 

  
§1 Mötets öppnande  

  Ordf. Göran Ask öppnade mötet 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till mötessekreterare valdes Lotta Fogde Andréasson 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Som justeringsperson valdes Niklas Öhrn 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes med följande tillägg; 

▪ Beställning av foder till priser  

▪ Förfrågan om Hubertusjakt  

▪ Träning av vorstehhundar från Danmark 

   

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Styrelseprotokoll 7 december 2021 godkändes med följande kommentarer;  

  § 6  Göran Ask åtar sig att kontakta Susanne Holmqvist ang. lista över de som erhållit chipläsare 

  §11 Startpistol beställd men ej levererad 

  §11 Carl-Åke kontaktar Mårten Berg för att kunna registrera ytterligare en webbansvarig  

  §11 Malin återkommer med skriftlig information ang. BPH tester. 

 

§6  AU-Beslut 

AU beslut att startavgift vid eftersöksprov anordnat för funktionärer ska vara 300 kronor mot normalt 350 kronor. 

Motivering att våra funktionärer ställer upp för våra medlemmar och kan inte själva starta på det ordinarie provet. 

I mån av plats kan övriga klubbmedlemmar delta men då till ordinarie avgift.  

  

§7  Ekonomi 

Kassör Jeanette Eriksson redovisade resultat för januari – maj. Prognosen ser bra ut. Proven marginellt minus mot 

budget.  Efterlystes skriftlig resultatrapport. Jeanette återkommer med förslag. Resultatrapport ska skickas ut en 

vecka före styrelsemötena. Jeanette åtog sig att även kontrollera om det finns ”tittarfunktion” i 

ekonomiprogrammet.  

Jeanette meddelade att det ska finnas ett SVK beslut att provledarnas arvoden ska betalas centralt som sedan 

fakturerar lokalklubbarna. Detta för att lokalavdelningarna inte ska behöva hantera den skattepliktiga delen som 

både är tidsmässigt krävande samt kräver specifika program. Jeanette kontrollerar uppgiften med SVK:s kassör 

och återkommer med information.  

 

§8  Inkommande/utgående skrivelser. 

Skrivelse från Svante Morén angående dispens att bedriva träningsverksamhet och att genomföra provverksamhet 

under hundförbudstiden.  

Uppdrogs åt Linda Eklund att informera Agneta så att skriftlig information för hantering tas fram och skickas ut 

till samtliga berörda provledare samt träningsansvariga. SVK har bra information och länkar till 

ansökningsblanketter på hemsidan.     



 

 

SVK Södra  sodra@vorsteh.se  www.vorsteh.se 

 

 

2 

 

 

 

 

§9   Senaste nytt från aktiviteter  

▪ Viltspårsintroduktion och övningar har genomförts under Martin Brucks regi. 

▪ Viltspårsprovet genomfördes i maj med uttagning till Viltsspårsmästerskapet.   

▪ Träningsdag i eftersöksgrenarna hölls i Fogdaröd. Ca 12 ekipage deltog med god representation av 

klubbens olika raser. 

▪ ”Kom igång träning” på fält och eftersöksgrenar har genomförts under ledning av Anders Håkansson, 

Göran Lang och Agneta Ericsson. En bra introduktion till klubbens olika provformer. 

▪ Utställningsträningen hölls i början av maj på Skånes Hundcenter under ledning av Agneta Ericsson.  

▪ Carl-Åke redovisade kort från diskussionerna på årets Ordförandekonferens. På agendan stod bland 

annat följande;  

• Resultat av enkät kring provformer  

• Status utredningen kring fjällnära jakt. 

• Hantering av dispens för tränings- och provverksamhet. 

• Splittringen inom SVK    

 

§10         Kommande aktiviteter 

▪ Fullbruksträning genomförs andra helgen i juli. Johan o Lena Karén ansvariga. Aktiviteten är inte 

utannonserad på hemsidan men är redan fullbokad.    

▪ Träningsdag i eftersöksgrenarna planerad den 9 juli i Fogdaröd. Några anmälningar redan inkomna.  

▪ Ordinarie prov i eftersöksgrenarna kommer att genomföras; 

• 24 juli i Lönsboda. Lars-Henning Strand provledare. Anders Håkansson och Andres Braide 

dömer.  

• 6 augusti i Fogdaröd. Niklas Öhrn provledare. Ingmar Axelsson samt Patrik Sjöström dömer.  

• Funktionärsprov kommer att genomföras i Lönsboda den 25 samt 29 juli. Anna Berg dömer.  

▪ Carl-Åke informerade kort status kring höstens fältprov.  

• Debutantprov kommer att flyttas fram. Nytt datum efter midsommar. 

• Skåne provet och Frisks prov. Diskussion kring markhyra med Richard Persson. Rickard 

Andersson. Domare: Peter Kummings samt Fredrik Lilliehöök är kontaktade.  Carl-Åke 

flaggar för att kostnaderna för markhyra mm. kommer att öka.  

• Diskussion förs med Stefan Nilsson ang. sena elitprovet. 

▪ Manus stopp för Svensk Vorsteh den 17 juli. Annonsera för debutantprovet, Skåne provet, Frisks prov, 

Fullbruksprovet samt sena Elitprovet.  

 

§11  Viltspårdomar aspirant  

Ingmar Tykesson har lämnat förslag att SVK Södras styrelse ska ta beslut på att anta Caroline Lillrud till 

utbildning som viltspårsdomare. Caroline uppfyller väl de krav som anges i Regler för viltspårprov och utbildning 

av viltspårdomare. 

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget under förutsättning att Caroline har ett medlemskap i SVK.  

Lyftes även utmaningen med för få utbildade domare. Beslutades att SVK Södra trycker på för en tidigarelagd 

domarutbildning än den inplanerade för 2024.  Klubben bör flagga för att få in namnförslag på tänkbara 

domaraspiranter. Carl-Åke tar fram ett utkast som tas i AU.   

 

§12 Övrigt 

▪ Göran informerade att det är dags att beställa fodersäckar för prisutdelning vid våra prov. Beslutas att 

beställa mindre säckar. Diskuterades förvaring. Beslutades att försöka förvara priser, provmaterial mm. 

på ett ställe. Niklas Öhrn erbjöd sig att ta ansvar för detta. Styrelsen gav i uppdrag åt Niklas Öhrn att 

kontakta Agneta Ericsson och Göran Lang för att hämta klubbens utrustning och förvara den i Ystad. 

▪ Göran berättade att det kommit förfrågan från Dag Teien att arrangera Hubertusjakt i Skåne. Carl-Åke 

har kontaktat Tommy Wingren som ställer sig positiv till att ha detta på Trolle Ljungbys marker.  

Förutsätts att kostnaderna kan täckas inom ramen för provets egna budget.  

▪ Förfrågan ang deltagande av hundar från Danmark vid våra träningstillfällen.  Styrelsen menar att 

förtur till klubbens aktiviteter gäller i första hand klubben egna medlemmar. Göran undersöker om det 

förutsätt medlemskap i SVK för att delta i träningsverksamhet och prov i Sverige.  
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▪ Reviderat underlag för ”Instruktion och attestregler för SVK Södras Styrelse” gicks igenom. 

Underlaget kan efter några justeringar godkännas och läggas upp på hemsidan. Uppdrogs åt 

sekreteraren att justera. 

 

▪ Reviderat dokument för ”Verksamhetsområden och ansvarsfördelning SVK Södra” lämnades för 

genomgång och diskussion till nästa styrelsemöte.  

                            

 

§13  Nästa styrelsemöte  

  Beslutades till 6 september kl 18.00. Plats meddelas senare.  

    

   

§14  Mötets avslutande  

  Ordförande Göran Ask tackade och avslutade mötet. 

 

 

 
Justeras;  

 

 

 

Lotta Fogde Andréasson   Niklas Öhrn  Göran Ask 

Sekr.     Justerare  Ordf.  

 

 

    

 

  

  

 

 


