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 Protokoll fört vid styrelsemöte med SVK Södra, onsdagen den 2 november 2022   

  

 
Kallade: 

Göran Ask Ordförande Pär Svahn Ledamot 

Carl-Åke Nilsson vice ordförande Niklas Öhrn Ledamot, närvarande via Teams 

Lotta Fogde Andréasson Sekreterare Malin Ohlsson  Ledamot, ej närvarande 

Linda Eklund Ledamot Jeanette Eriksson Ledamot, närvarande via Teams 

 
§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 Pär Svahn 

 

§4  Godkännande av dagordning. 

  Dagordningen godkändes med komplettering om två nya förslag på motioner under §8 

 

§5  Föregående mötesprotokoll,  

  Protokoll från mötet 2022 09 06 gicks igenom och lades till handlingarna med följande kommentar:   

§7 Hantering och redovisning av särskilda prov, uppdrag att ta fram förslag på skrivelse till SVK HS.  

Styrelsen gick igenom utskickat förslag. Jeanette informerade att den förhöjda ersättningen inte har tagits ut. 

Merarbetet med den skattepliktiga ersättningen har därför uteblivit. Efter diskussion beslutade styrelsen att 

avvakta med frågan. Därtill konstaterades att både ordförande samt vice ordförande från SVK HS närvarar vid 

medlemsmötet den 23 november. Frågeställningen kan då initialt lyftas direkt med dem. Jeanette åtog sig detta.  

 

§6  AU – beslut 

  Inga   

 

§7  Ekonomi 

Jeanette gick kort igenom de ekonomirapporter som skickats ut. Intäkterna följer i stort budget. Kostnadssidan lite 

svårare att överblicka då alla kostnader för höstens olika prov och aktiviteter ännu inte inkommit. Troligt är att vi 

kommer redovisa ett minusresultat, vilket också budgeterats för.  

  

§8  Inkommande/utgående skrivelser 

▪ Ansökan provprogrammet för 2023 ska vara SVK:s provsekreterare tillhanda senast den 6 november.   

En del datum för proven 2023 saknades varvid styrelsen vid sittande bord uppdaterade dessa i 

aktivitetskalendern. Påpekades vikten av att dessa datum snarast meddelas tilltänkta markägare för 

information.  

▪ Inkommen motion från Agneta Ericsson till SVK Södras styrelse angående yrkande om centralt och 

lokalt provledaransvar.  Styrelsen beslutade att bifalla motionen.  

▪ Inkommen motion från Agneta Eriksson till SVK Södras styrelse med yrkande om förtur till ordinarie 

även prov för provledare. Styrelsen beslutade att bordlägga motionen till nästa styrelsemöte då man 

önskade mer bakgrundsfakta kring de beslut gällande förturs ordning som finns idag.  

▪ Göran Ask föreslog att SVK Södra även skulle skriva fram två ytterligare motioner 

• Att sekretessbelägga mer av innehållet på SVk:s hemsida. Innebärande att mer information 

kring prov, jaktaktiviteter, provplatser mm. endast kan ses vid inloggning.  Detta ur ett 

säkerhetsperspektiv. Idag är all information öppen och tillgänglig för alla oavsett om man är 

medlem eller ej. 

• Att SVK HS i större utsträckning ska tillgängliggöra sina protokoll och skrivelser.  

                  Styrelsen beslutade att bifalla motionerna. Göran Ask skriver fram underlag till nästa styrelsemöte.  
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§9  Uppföljning aktiviteter 

▪ Årets Prova på prov, fältdelen gick av stapeln 24/9 vid Hermansro utanför Marieholm. Deltog gjorde 

13 st ekipage. Domare var Rikard Andersson.   

▪ Skåne provet och Frisks prov genomfördes på Rickard Perssons fina marker i Skabersjö. Linda 

Rosenberg, som genomförde sitt första prov som provledare, fick stort beröm för väl genomförda 

dagar.  

▪ Johan o Lena Karén genomförde ett väl arrangerat fullbruksprov med 8 ekipage. Flaggas för ett mindre 

underskott mot budget.  

      

§10  Kommande aktiviteter. 

• Medlemsmötet är flyttat till den 23 november. Lotta skickar ut inbjudan att läggas ut på hemsida och 

facebook.  

• Program för kvällen; 

• Välkommen och presentation av kvällen upplägg – Göran Ask 

• Hur ska vi utvärdera vår avel och testa våra mångsidiga hundar i framtiden?  

Ordförande Rolf Grönstedt samt Mårten Berg vice ordförande är inbokade. Mårtens presentation 

beräknas till ca 30 minuter. Rolfs presentation ca 15 minuter. Därtill beräknas ca 45 minuter till 

frågeställningar och diskussion.  

• Kort paus  

• Presentation och genomgång av:  

Preliminär aktivitets- och provkalender 2023 – Lotta  

Överblick budget/budgetprognos – Jeanette 

Övriga frågeställningar  - Göran  

• PM för Sena elitprovet är utskickat. 13 hundar är anmälda. Carl-Åke Nilsson är provledare. Rickard 

Andersson domare.   

• Debutantprovet genomförs den 20 november. 12 hundar anmälda varav 3 från andra lokalavdelningar.  

SVK Södras medlemmar har förtur.  

• Utställning Åstorp arrangeras den 26 november. Domare: Britt-Marie Dornell 

Sista anmälningsdag 20/11 

• Manusstopp Svensk Vorsteh. Lotta skickar in underlag.  

 

 §11  Övrigt 

• ”Verksamhetsområden och ansvarsfördelning SVK Södra ” Efter kompletterande synpunkter beslutade 

styrelsen att anta underlaget. Lotta korrigerar och lägger upp på SVK Södras hemsida.  

• Aktivitetslista/kalendarium 2023 uppdaterades under §8. 

• Anmälningsavgifter prov 2023. Beslutades att Jeanette tar fram en ”känslighetsbudget” till nästa möte. 

Olika scenarier för höjda markhyror mm.  

• Niklas Öhrn erbjöd sig att tillsammans med Pär Svahn ta ett större ansvar för klubbens 

sponsorverksamhet. Styrelsen ställde sig positiva till initiativet. Komplettera under kontaktlistan.   

• Carl-Åke hade till mötet skickat ut förslag på textändring gällande anmälningsförfarande vid särskilda 

prov. Synpunkter hade även inkommit under dagen från Niklas. Beslutades att textunderlaget skickas ut 

och behandlas vid nästa styrelsemöte  

    

§12  Nästa styrelsemöte  

  Nästa möte beslutad till den 7 december. Plats: hos Göran Ask i Blentarp. Till mötet ska sammankallande för 

valkommittén kallas. Lotta meddelar Lena Karén.  

    

§13  Mötets avslutande 

  Ordförande Göran Ask tackade och avslutade mötet. 

 

 Justeras 

 

 

Lotta Fogde Andreasson  Pär Svahn  Göran Ask 

Sekreterare   Justerare  Ordförande 


