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              Protokoll fört vid 
 Styrelsemöte med SVK Södra, tisdagen den 6 sept. 2022  

Loarp 3500, Tågarp, Jeanette Eriksson 

 

 
Kallade: 

Göran Ask Ordförande Pär Svahn ledamot 

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

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 utsågs Jeanette Eriksson. 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll,  

  Protokoll daterat 20220615 gicks igenom och lades till handlingarna  

 

§6  AU – beslut 

  Inga 

 

§7  Protokoll/skrivelser SVK:s huvudstyrelse ( HS)   

  Test på harlöpa i Skåne 

HS har skickat information till lokalavdelningarna angående genomförandet av en test på harlöpa på marker runt 

Svedala, den 10 - 11 september. En representant från respektive lokalavdelning inbjuds att närvara. Uppdrogs åt 

Lotta F. Andréasson och Linda Eklund att anmäla deltagande för dagarna.  

  

Hantering och redovisning särskilda prov.  

HS har skickat ut rekommendationer för hantering och redovisning av skattepliktig milersättning till funktionärer 

vid särskilda prov. HS rekommenderar att vid ordinarie såväl som särskilda prov ska både intäkter och kostnader 

hanteras i lokalavdelningen.  Styrelsen menar att detta medför mycket extra arbete för lokalavdelningarna samt att 

lokalavdelning inte är direkt involverade i särskilda prov.  

Efter diskussion beslutades att skicka skrivelse till HS med följande påpekande och frågor;  

Refererande till Ordförandekonferensen i maj, där det utlovades att HS skulle centrera och hantera provledares 

arvoden mm, önskas besked om status i frågan.  

Påpekas att lokalavdelningens påverkan eller insyn i särskilda prov är begränsade och ekonomiska 

överenskommelser görs mellan arrangör och provfunktionärer. SVK Södra hanterar endast den beslutade 

registreringsavgiften för proven samt att provledare och domare finns inom SVK. Ska lokalavdelningens påverkan 

på särskilda prov förändras? Carl-Åke Nilsson tar fram förslag till skrivelsen.   

 

§8  Ekonomi 

  Jeanette meddelade att det nu ska fungera med att betala med Swish kopplat till Payson. Något som  

  kommer underlätta för medlemmarna vid betalning av prov mm. Information om detta bör läggas ut på FB och 

hemsidan. Jeanette sätter samman textunderlag.  

  Utskickad resultatrapport samt rapporter för större samt ”klara” resultatenheter gicks igenom. Jeanette 

informerade att vi ligger lite plus mot budget.  
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§9  Inkommande/utgående skrivelser 

  Lotta F. Andréasson har skickat skrivelse till SVK:s huvudstyrelse för fastställande  

  av ändring av datum för debutantprovet. Svar från HS har ännu inte inkommit.  

 

§10  Senaste nytt från genomförda aktiviteter 

▪ Träning eftersöksgrenar. Göran Ask informerade att 14 ekipage deltagit och att det hade fungerat 

väl med en positiv stämning.  

▪ Fullbruksträningen genomfördes i Svängsta 9 – 10 juli.  Lena och Johan Karén  

höll i trådarna. Fullbruksträningen är mycket uppskattad och bokas snabbt upp.  

▪ Eftersöksgrenar ordinarie prov Lönsboda samt Fogdaröd. Deltagandet var stort på både proven.  

16 anmälda ekipage till Lönsboda samt 32 startande i Fogdaröd. Därtill har ett särskilt eftersöksprov 

för funktionärer genomförts.  

   

Efterlystes att domarkritiken skulle vara mer öppen. Något som provledarna skulle kunna påpeka till respektive 

domare i anslutning till proven.   

      

§11  Kommande aktiviteter. 

▪ Prova på fältträning genomförs den 24 september. Göran Lang håller i aktiviteten. Enligt rapport finns 

ett stort anmälningsintresse.  

▪ Skåne provet och Frisks prov genomförs den 15 och 16 oktober. Provledare är Linda Rosenberg. 

Domare Anders Håkansson, Mikael Sjöquist samt Rickard Andersson. Diskuterades matpaket till  

funktionärer samt att klubben ska bjuda på soppa. Carl-Åke Nilsson tar upp matfrågan med Linda.  

I anslutning till helgen kommer ett särskilt fältprov för funktionärerna att arrangeras med Rickard 

Andersson som domare.  

▪ Fullbruksprovet genomförs den 22 – 23 oktober i Svängsta. Johan Karén kommer att öppna upp 

anmälan inom kort. Max 8 hundar. Domare är Thomas Johansson samt Martin Bruck på viltspåret.  

▪ Sena elitprovet genomförs den 5-6 november. Provledare prel Carl-Åke Nilsson. Domare Carl Magnus 

Olofsson.  

▪ Debutantprovet har på grund av markproblem flyttats till den 20 november. Linda Eklund är 

provledare. Patrik Sjöström domare. Max 10 hundar.  

▪ Medlemsmötet är planerat till den 24 november. Prel program diskuterades enligt följande; 

• Dialog, presentation samt ”öppen” diskussion kring resultat och inkomna synpunkter i SVK 

HS breda kartläggning kring nuvarande provformer. Lotta. F Andréasson kontaktar Mårten 

Berg för inbjudan samt tar fram förslag på möjligt upplägg för kvällen. Möjligt att flytta 

datum för att parera med HS möjligheter. Förslag skickas snarast möjligt till styrelsen för 

synpunkter.  

• Prel. aktivitets- och provkalender 2023 och därtill kopplad budget. Carl-Åke Nilsson 

förbereder ett utkast till nästa styrelsemöte samt koordinerar med Jeanette för prel. budget 

2023.   

▪ SVK Södras höstutställning planeras till den 26 november i Åstorp. Lena Karén och Agneta Eriksson 

håller i arrangemanget. Mer information hämtas in till nästa styrelsemöte.  

▪ Manusstopp till Svensk Vorsteh är den 17 oktober. Utgåva i december. Lyfta årsmötet 2023 samt 

vårprovet. Lotta F. Andréasson samordnar och hämtar in datum mm.  

 

§12  Övrigt 

• Nytt underlag för revidering av ”Befattningsbeskrivningar SVK Södra rev aug 17 ” gicks igenom och 

diskuterades.  Beslutades att Lotta. F. Andréasson korrigerar i underlaget enligt de kommentarer och 

synpunkter som kom upp samt skickar ut underlaget för ett snabbt godkännande 

 

 

• Jeanette har flaggat för att hon tyvärr måste avsäga sig sitt uppdrag som kassör i klubben. Styrelsen förde 

en diskussion kring möjligheter. Jeanette åtog sig att kontrollera intresset hos några tänkbara kandidater. 

Kontakt tas med valkommittén.       
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§13  Nästa styrelsemöte  

  Nästa styrelsemöte planeras den 2 november. Plats Stångby. Linda Eklund skickar adress inför nästa kallelse.  

   

§14  Mötets avslutande  

  Ordförande Göran Ask tackade och avslutade mötet.           

 

 

 

 

 

 Justeras 

 

 

 

 

 

 Lotta Fogde Andreasson Jeanette Eriksson  Göran Ask     

 Sekreterare  Justerare   Ordförande                           


