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  Protokoll fört vid  

  
 Styrelsemöte SVK Södra torsdagen den 29 april 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 deltagit 

Carl-Åke Nilsson Ledamot Agneta Ericsson Suppleant kassör 

 
Närvarande 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 

  Carl-Åke Nilsson utsågs till att justera dagens protokoll 

 

§4  Godkännande av dagordning  

  Dagordningen fastställdes med tillägg av §6 Axelssons Brännvinsplunta  

 

§5  Föregående mötesprotokoll 

  Protokollet för styrelsemötet 2021 04 08 lades till handlingar och justerades 

 

§6  Axelssons Brännvinsplunta vandringspris – skrivelse HS SVK 

   

Skrivelse till HS SVK:  

 

Angående utdelande av Axelssons brännvinsplunta 

 

Alla resultat från exteriörbedömningen ligger på huvudklubben dvs SKKs hemsida avelsdata, under rubriken nationella 

utställningar. Det finns en anledning till det, det är att SKK (huvudklubben) anser att det är en officiell utställning, till skillnad 

från inofficiella utställningar vars resultat inte kommer med på denna sida, och ligger till grund för utdelning av vissa championat 

och ligger även till grund för att komma med på listan över godkända avelsindivider inom specialklubben SVK. Det är en officiell 

utställning men utan konkurrensklass. 

 

Ett utdrag från Viltspårschampionatet ” Intyg om godkänd testikelstatus eller deltagit på officiell utställning” 

  

Vi i SVK södra förstår inte varför en utställning som är officiell och som specialklubben SVK anser ska ligga till grund för 

utdelande av vissa championat och få tillträde till hanhunds och tiklista inte ska gälla vandringspriser.  

 

Det finns ingen rimlighet i det beslutet. 

 

Huvudklubbens SKKs. tolkning att det är en officiell utställning borde även gälla i specialklubben, annars får ni komma med 

väldigt starka skäl att ni har en tolkning som strider mot huvudklubben. 

 

Vi yrkar därför på att ni ändrar beslutet att inte räkna exteriörbedömningen som officiell utställning, och den skall därför ligga till 

grund för utdelande av Axelssons brännvinsplunta. 

 

Med vänlig hälsning från en enhällig styrelse i SVK södra genom ordförande Göran Lang  

 

     

  Beslut enhälligt §6 omedelbart justerad 
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§7  AU – beslut 

  Inga 

 

§8  Ekonomi 

  Revisionen klar. Inget speciellt att rapportera ekonomin är fortsatt god. 

    

§9  Inkommande/utgående skrivelser 

  Förfrågan från SVK om vi vill ha fler böcker. Beslutade att beställa en låda att dela ut till nya medlemmar. 

   

§10  Förberedelse årsmötet 

  Arbetsgruppen inför årsmötet har nästa möte den 20 maj kl 18. Därefter beslutar styrelsen om hur årsmötet skall  

  hållas. 

  21 dagar före årsmötet skall kallelse utgå. 

  Protokoll och årsmöteshandlingar samlas snarast hos ordförande för underskrift. 

 

§11   Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer. 

  Unghundsmönstring 10 april 10 ekipage uppdelat på fm och em. Många nya deltagare.     

  Träning eftersöksgrenar Fogdaröd 24 april 7 hundar  

        

§12  Kommande aktiviteter. 

  Manusstopp Svensk Vorsteh nr3 17 juli: Annons Debutantprovet, Skåneprovet o Frisksprov 

  Viltspårprov 9 maj och 22 maj. Provet för årets Viltspårmästare kommer att genomföras på olika lokaler runt om i 

  Sverige. 

  Provledarna är kallade till möte den 6 maj av provledaransvarig Agneta för uppdatering och genomgång av det  

  nya digitala provanmälningssystemet via SVK:s hemsida. 

  Till kursen Kom igång är 9 ekipage anmälda.   

   

§13  Övrigt 

  Beslutades att inköpa en 9 mm startpistol åt föreningen ansvarig Johan Karén. 

  Johan Karén ersätter Agneta som suppleant till SVK:s fullmäktige. 

 

  Ingmar Tykesson avgår som ansvarig för viltspår inom SVK Södra. Styrelsen framför sitt varma tack för  

  förtjänstfulla insatser och uppmärksammar detta genom en gåva till cancerfonden. Ordförande får i uppdrag att  

  framföra SVK Södras tack till Ingmar.  

  Som ersättare är Susann Holmquist utsedd. 

   

       

§14  Nästa styrelsemöte 

  Den 20 maj kl 19   

   

 

§15  Mötets avslutande 

  Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Göran Ask   Carl-Åke Nilsson  Göran Lang 

Sekr    Justerare   Ordf 

   


