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  Protokoll  
 

Styrelsemöte digitaltmöte med SVK Södra tisdag den 7 april 2020 

kl 19.00.  
 

Kallade: 

Göran Lang Ordförande Johan Karén ledamot 

Nils Linde vice ordförande Lena Karén ledamot 

Göran Ask Sekreterare Martin Ohlsson ledamot 

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

 
§1 Mötets öppnande  

  Ordförande Göran Lang öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

  

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra protokoll utsågs Göran Ask 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Martin Ohlsson valdes att justera dagens protokoll 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen fastställdes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Styrelsemöte 20200211 lades till handlingarna 

 

§6  AU – beslut 

  AU fattar beslut den 3 mars om att genomföra vårprovet utan publik och att utöka till 3 grupper på grund av  

  många anmälningar. Samt att på grund av rådande läge med Corona pandemin återbetala anmälningsavgiften till  

  de som avstår från att starta under rådande omständigheter.  

 

§6  Ekonomi 

  Rapport från kassören. Vi får räkna med intäktsbortfall på vårprovet. Det blev lite avbokningar stängda gränser  

  mm. Annars inget anmärkningsvärt att rapportera.  

 

§7  Inkommande/utgående skrivelser 

  SVK södra har tagit del av SKK/SVK s rekommendationer och följer dessa    

   

§8   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Prov på kurs med 11 deltagare har startats upp med Anders Håkansson och Agneta o Göran. 

  Vår provet. Väl genomfört prov med många pristagare. Under lördagen gick 64% till pris och under söndagen  

  33% till pris. Stort tack till provledarna Agneta och Gerd samt domare för väl genomfört prov. 

  Klubbmästare vuxen blev Linda Eklund med med Trubadurens Mighty Sam McClain och klubbmästare  

  unghund Sten Rodestam med Munsterkullens Non Stop 

 

  Unghundsmönstring genomfördes med tre ekipage hos Göran Lang. 

    

      

§9  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh nr 2 17april 2020) 

  Annons  Eftersöksgrenar Broby och Fogdaröd, Fältprov Skåne och Frisk 

  Träning Eftersöksgrenar Fogdaröd 18 april och 11 juli 

  Vilspårprov 10 maj kommer att hållas med restriktioner enligt SVK 

  Årsmöte vi avvaktar utvecklingen och hoppas på att hålla årsmötet i slutet av maj månad. Beslut fattas när vi vet  

  mer. 
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  Utställningen Hässleholm i maj är inställd. 

  Höstens prov Skåne provet och Frisks prov kommer troligtvis att gå på Skabersjö hos Richard Persson.    

 

§10  Övrigt 

  Styrelsen beslutade att utse Lisbeth Tjäder och Louise Johansson till ansvariga för vandringspriser from  

  verksamhetsåret 2020. 

  Styrelsen beslutade att Göran Lang kontaktar valberedningen och erbjuder deras förslag till ny styrelse att närvara 

  på styrelsemötena tills vi haft vårt årsmöte. 

  

§11  Nästa styrelsemöte  

  4 maj 2020. 

 

§12  Mötets avslutande 

  Ordförande Göran Lang tackader för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

 

Göran Ask  Martin Ohlsson  Göran Lang 

Sekr 

 


