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Protokoll fört vid Styrelsemöte 

  

Styrelsemöte 8 februari 2022  

hos Göran Ask, Digitalt möte. 

 
 

Göran Ask Ordförande Per Svahn ledamot 

Carl-Åke Nilsson vice ordförande /sekreterare Niklas Öhrn Ledamot 

Kaisa Mattila Ledamot Göran Lang ledamot 

Linda Eklund ledamot Jeanette Eriksson Suppleant kassör 

  
§1 Mötets öppnande  

  Ordf. Göran Ask Öppnade mötet 

 

§2  Val av mötessekreterare 

  Till mötessekreterare valdes Carl-Åke Nilsson (kocke) 

 

§3  Val av justeringsperson 

  Som justeringsperson valdes Kaisa Mattila. 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen godkändes 

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Styrelseprotokoll 7 december 2021 godkändes och lades till handlingarna. 

  (Vid föregående styrelsemöte efterlystes vem som har klubbens startpistoler. 

  Göran Ask har undersökt och Göran Lang har en och Johan Karén har den andra.) 

 

§6  Valberedningens förslag inför styrelsevalet vid kommande Årsmötet. 

  Agneta Eriksson föredrog valberedningens förslag. 

  Beslut: Förslagen skall översändas till webbansvariga för publicering. 

 

 

§7  AU-Beslut 

  Inga Beslut 

  

§8  Ekonomi 

                          Kassör Jeanette Eriksson rapporterade. Rapporten genomgicks och godkändes. 

  

§9  Inkommande/utgående skrivelser. 

  Kallelse till ordförandekonferens 20220521 har inkommit. Plats: Upplands Väsby alternativt Digitalt möte. 

                          Skrivelse ”Jakt För Alla” Carolin Engman Ordförande SVK Bottenviken om Kommittédirektiv till utredning 

  av ny renskötsellag. I skrivelsen efterfrågan man ekonomiskt bistånd för att kunna följa och bevaka utredningens 

                          framskridande. Göran A har kallats till särskilt digitalt möte i frågan och återkommer med information till 

                           styrelsen för att beslut skall kunna fattas till framställningen. 

 

§10  Förberedelse inför Årsmötet. 

  Genomgång av arbetet med upprättandet av Verksamhetsberättelse 2021, Årsredovisning 2021, 

  Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan 2022, Budget 2022/Provavgifter 2022. 

  Beslut: Samtliga dokument översändes till webbansvarig för publicering senast tre veckor för årsmötet. 

                       Linda Eklund bokar lokal i Veberöd och förtäring till Årsmötet. 

                Anmälan till mat på lokalavdelningens mail 

                Kaisa Mattila ansvara för upprättande av röstlängd vid årsmötet   

                Direkt efter Årsmötet håller vi ett konstituerande styrelsemötet med nya styrelsen. 
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                Efter Årsmötet kallar vi till ett arbetsmöte för nya styrelsen där framtida möjliga aktiviteter utanför 

                ordinarie provverksamhet skall diskuteras. 

 

                           

                           

                           

§11            Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

            Inga. 

                  

 §12     Kommande aktiviteter:  

                               Annons om kommande prov till Svensk Vorsteh nr 2. Manusstopp 17 april. 

                               Beslut: Carl-Åke Nilsson hanterar detta. 

       Vårprovet: Uppdatering på Aktuella jaktprov samt öppnande av anmälan till prov ombesörjs av Carl-Åke 

                                Nilsson.                      

  

 §13     Övrigt 

                              Styrelsen har tillskrivits från pokalfogdarna om hur statuterna i några vandringspris skall tolkas. 

                              Det gäller: Jubileumspriset, Vildsvinet, Kubens vandringspris och Lennart Karlsson vandringspris. 

                              Styrelsen har efter en genomgång av de statuter som ligger på hemsidan fattat följande förtydligande: 

     Jubileumspriset – åren ändras till året när det gäller priser innevarande år. 

     Vildsvinet – endast ordinarie prov är aktuella 

     Kubens VP – gäller alla deltagande ekipage 

     Lennart Karlsson – endast ordinarie prov är aktuella samt gäller alla deltagande ekipage 

 

     Förtydligande görs på hemsidan samt att original statuterna uppdateras.   

                              Beslut:  Original statuterna skall begäras in till styrelsen för uppdatering samt att hemsidan skall uppdateras. 

     Carl-Åke Nilsson ombesörjer                            

 

§14  Nästa styrelsemöte  

  Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande efter Årsmötet. 

   

§15  Mötets avslutande  

  Ordförande Göran Ask tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Carl-Åke Nilsson    Göran Ask  

Mötessekreterare                                                                               Ordförande 

 

 

 

Kaisa Mattila 

Justeringsman. 

       

 

 

  

 

 


