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  Protokoll fört vid 
 

Styrelsemöte SVK Södra tisdagen den 8 september 2020 

kl 17.30 hos Göran Lang i Lillarp.  
 

Närvarande: 

Göran Lang Ordförande Johan Karén på tfn ledamot 

Nils Linde vice ordförande Lena Karén på tfn ledamot 

Göran Ask Sekreterare Martin Ohlsson Ledamot ej närvarande 

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

 
Närvarande som observanter: Linda Eklund, Niklas Öhrn och Kaisa Mattilla 

 

§1 Mötets öppnande  

 Ordf Göran Lang hälsade alla välkomna och öppnade mötet  

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra protokoll utsågs Göran Ask 

  

§3  Val av justeringsperson 

  Nils Linde valdes att justera dagens protokoll   

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen fastställdes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Styrelsemöte 20200616 justerades och lades till handlingarna 

 

§6  AU – beslut 

  Mats Hedbergs vandringspris delas ut då tallriken är full efter 2019 års pristagare. Priset tillfaller Anna Berg efter 

  8 inteckningar. Delas ut på årsmötet.  

  Höstutställningen Åstorp 2020 ställs in med anledning av Corona pandemin. 

 

§6  Ekonomi 

  Rapport från kassören. Ekonomin är fortsatt i god balans.   

 

§7  Inkommande/utgående skrivelser 

  Agneta informerade om nya anmälningssystemet. En del inkörningsproblem. Det är nog vad man får förvänta sig. 

  Tyvärr finns det en del frågeställningar/rutiner som inte är lösta i nya progamet som det arbetas med för att hitta  

  lösningar för. Tex särskilda prov, olika avgifter för startande mm. 

 

  Lotta Ivarsson vill ha in reportage från de olika avdelningarna till tidningen Vorsteh nr 4. Kocke och Kaisa utsågs 

  som ansvariga för att skriva om SVK Södra och dess aktiviteter. 

 

  Ansvariga för vandringspriserna har meddelat att de är utdelade och de som skall graveras är lämnade till  

  gravering för vidare transport till pristagarna. 

           

  Priser (hundmat) från Robur kommer i fortsättningen att lagras hos Agneta o Göran. Lena beställer. 

 

     

§8   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Prov i eftersöksgrenar: 

  Broby den 27 juli. 17 ekipage till start, 6 ukl, 8 ökl och 3 ekl. 

  Domare Anders Braide och Paul Nilsson. Provledare Lars- Henning Strand. 
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 Fogdaröd den 8 augusti. 17 ekipage till start, 8 unghundar samt 9 st öppen klass starter. Domare vara Anna Berg 

 och Juha Åkerblom, provledare Martin Ohlsson 

§9  Kommande aktiviteter. 

  (Manusstopp Svensk Vorsteh nr 4, 17 okt utgåva vecka 51.) Årsmötes annons 2021 den 25 mars 

   

  Styrelsen beslutade att årsmötet för 2021 och 2020 om det inte är genomfört tidigare till den 25 mars 2021. 

 

  Fältprov: Debutantprovet, Frisksprov, Skåneprovet och Sena Elit . Allt väl förberett. Inlagt i nya   

  anmälningssystemet. Skåneprovet avslutas med gemensam prisutdelning samt fältmässig förtäring (ärtsoppa med  

  pannkakor) till en kostnad av 5000 kr.      

 

§10  Övrigt 

  Utskick av diplom 2019. Sekreteraren färdigställer diplomen för 2019. Diplom för vandringspriser ansvarar  

  vandringsprisgruppen för. Ordförande meddelar Lisbeth och Louise om detta. 

 

  Agneta informerar provledarna om nya anmälningssystemet och att provledarna skall sätta ihop en info text om de 

  genomförda ordinarie proven som skall läggas ut på FB och vår hemsida. Bör göras inom 7 dagar.  

 

  Vi söker fortfarande efter en ny kassör. Ordf Göran Lang har aviserat sin avgång inför årsmötet 2021.  

     

§11  Nästa styrelsemöte  

  3 nov 2020 kl 17:30 i Lillarp 

 

§12  Mötets avslutande 

  Ordf Göran Lang tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

  

Göran Ask   Nils Linde   Göran Lang 

Sekr    Justerare   Ordf 


