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  Protokoll fört vid  
 

Styrelsemöte SVK Södra torsdagen den 20 maj 2021 

Digitalt möte kl 19.00   
 

 

 

Närvarande: 

Göran Lang Ordförande Johan Karén ledamot 

Nils Linde vice ordförande Lena Karén ledamot 

Göran Ask Sekreterare Martin Ohlsson Ej närvarande 

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

 
Deltagit som observatörer: Linda Eklund och Kaisa Mattila 

 

§1 Mötets öppnande 

 Ordförande Göran Lang öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till att föra dagens protokoll utsågs Göran Ask 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Nils Linde utsågs till att justera dagens protokoll 

 

§4  Godkännande av dagordning 

  Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna  

  Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer 

  Kommande aktiviteter   

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Protokoll för styrelsemöte 2021 04 29 lades till handlingarna och justerades 

 

§6  AU – beslut 

  6 maj 2021 Justering av stadgar Jubileumskniven: Viltspårsmeriter ändras till Viltspårmerit 

 

§7  Inkommande/utgående skrivelser 

  Angående den förkortade ripjakten har två skrivelser inkommit. En från Norrlands Fågelhundsklubb samt en från  

  SVK centralt genom Rolf Grönstedt se bilaga 1 och 2 

  Styrelsen beslutade att stödja båda uppropen. 

 

§8  Förberedelse årsmötet 

  Gällande beslut från regeringen när det gäller sammankomster gör att vi i dagsläget inte kan hålla något fysiskt  

  årsmöte om inte regeringen ändr ar sina nuvarande regler. 

  Styrelsen beslutar därför att kalla till årsmöte den 15 juni kl 19 som kommer att genomföras digitalt eller fysiskt  

  beroende på gällande regler när årsmötet skall hållas den 15 juni. 

  Slutligt besked meddelas medlemmarna senast den 3 juni. 

  Linda Eklund ansvarar för att kallelse utgår till medlemmarna senast 21 dgr före årsmötet. 

 

§9  Senaste nytt från aktiviteter / kommittéer 

  Prova på kursen startade den 8 maj med 10 deltagare 

 

  Viltspår: Uttagningen till viltspårmästaren genomfördes den 9 maj. 10 startande hundar varav 3 gick till  

  pris. Trubadurens Jonny Cash med förare Emma Dahlström, blev utsedd till Södras representant Viltspårmästaren 

  2021. 

 

  Provledarmöte hölls av Agneta Ericsson den 6 maj där alla provledare deltog. På agendan stod Uppföljning inför  

  provåret 2021/2022 
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§10  Kommande aktiviteter 

  Årsmöte 15 juni kl 19 

  Kom igång fortsätter sin träning med spår och vatten i början på juni 

  EFG ordinarie prov juli o aug 

  Nils meddelar att vi fått ok att hålla oktoberproven på Skabersjö  

      

 

§11   Provledarutbildning 

  Eftersom oenighet inom styrelsen uppstått om antagningsformerna för provledarutbildningen saknar vi någon som 

  kan leda utbildningen för tillfället. 

  Styrelsens beslut är att utbildningen måste flyttas framåt i tiden och revideras av kommande ny styrelse. 

  Göran A får i uppdrag att meddela de som anmält sig. 

   

§12  Nästa styrelsemöte  

  2 juni kl 19 digitalt 

 

§13  Mötets avslutande 

  Ordförande avlutade mötet och tackade för visat intresse 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Ask   Nils Linde  Göran Lang 

Sekr    Justerare  Ordf 

  

 


