Protokoll
SVK Västsvenskas styrelsemöte
2020-12-07, Messenger, kl 18.30
Närvarande: Stefan, Björn, Magdalena, Kristina, Annelie, Ewa, Linda, Inga-Lill del av tiden.
Valberedningen närvarande genom Ingemar.
1. Mötets öppnande.
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll, godkändes och lades till handlingarna.
3. Genomgång av dagordningen som godkändes.
4. Mötesfunktionärer:
Ordförande: Stefan Svensson

Sekreterare: Björn Holgersson

Justerare: Annelie

5. Ekonomisk redovisning
Likvida medel 4/12 2020

153 860 kr

Vi noterar att resultatet (intäkter-utgifter) den 4/12 är ca 46 000 kr jämfört med ca
64 000 kr för motsvarande tid förra året. Skillnaden ligger främst till följd av
utställningar och andra aktiviteter som uteblivit i år p.g.a. pandemin.
6. Alla ska inventera klubbens tillgångar som vi har hemma (glas o rosetter osv) och
rapportera till Inga-Lill.
7. Inget riksprov på Birgers marker 2021
Stefan redogjorde för senaste tidens utveckling av Riksprovsfrågan. Det blir inget
Riksprov på Birgers marker. Däremot pågår intensiva diskussioner om att se över
möjligheten att få till prov på andra marker.
En arbetsgrupp för riksprovsmarker formerades inom och utanför styrelsen:
Stefan, Björn, Kristina, Ingemar Johansson och Lollo. Stefan kallar till första mötet.
8. Förutsättningar och interna diskussioner inför årsmötets val av styrelse
Underlag hämtat från årsmöteshandlingen framtagen 2019, inför årsmötet som
skulle hållits i mars 2020 men som vart inställt

Ordförande
Valberedningen förslog 2019 omval av Stefan Svensson (för tiden fram till nästa
årsmöte)
Stefan har nu fyllt sin mandatperiod
- Befintliga ledamöter
Ewa Book – vice ordförande - har valts på 2 år och hade 2019 ett år kvar av sin
mandatperiod
Ewa har nu fyllt sin mandatperiod

Iman Nabavi Fard - har valts på 2 år och hade 2019 ett år kvar av sin mandatperiod
Iman har nu fyllt sin mandatperiod
Annelie Finn-Eriksson - har valts på 2 år och hade 2019 ett år kvar av sin
mandatperiod
Annelie har nu fyllt sin mandatperiod
- Omval av ledamöter
Valberedningen föreslog omval av följande ledamot för en mandatperiod på 2 år;
Linda Alleborg,
Linda har nu ett år kvar av sin mandatperiod
Björn Holgersson,
Björn har nu ett år kvar av sin mandatperiod
Kristina Svenberg
Kristina har nu ett år kvar av sin mandatperiod
- Nyval av ordinarie ledamöter
Valberedningen föreslog nyval av följande ledamöter för en mandatperiod på 2 år;
Bernt Andersson (tidigare suppleant)
Bernt har nu ett år kvar av sin mandatperiod
- Nyval av suppleant
Valberedningen föreslog nyval av följande suppleant för en mandatperiod på 1 år;
Magdalena Danielsson (tidigare ordinarie ledamot)
Magdalena har nu fyllt sin mandatperiod

9. Diskussioner och avstämning inför årsmötet (27 februari 2021 Sätila eller online)
Diskussion om förutsättningar. Live eller online? Zoom eller SKKs lösning?
Vi bestämde att ha med Lollo som resurs för att utreda förutsättningarna och redan nu
planera för att kunna genomföra årsmötet online. Lollo är vidtalad.
Vi ska gå ut med inbjudan om att lämna in motioner – till årsmötet och till
fullmäktige. Björn skriver förlaga som läggs ut på hemsidan. - Motioner som kommit
in i tid ska med i årsmöteshandlingen inför årsmötet. Motioner till fullmäktige
sammanställs av VVKs styrelse och skickas till HS.

Praktiska detaljer inför Sätila
Lokalen är bokad. Kristina ska kolla när den senast kan avbokas.
Årsmöteshandlingar – Björn redogjorde för status.
Gå ut med att eventuellt arrangera Exteriörbedömning istället för utställning. Vi hör
med södra vilka kostnader och intäkter det förde med sig.
Vi återkommer till frågor om det praktiska kring utställningen – rosetter, domare,
ringsekreterare, program, fika mm. – utifrån det beslut vi tar huruvida vi kör
utställningen eller inte.
Ordförande och sekreterare ska vidtalas. Göran? Och eventuellt Anneli beroende på
jobbschema.
Underlag för vandringspriser – Annelie.
Kolla av inför gravyr – Ewa
Glas till förstapristagare. Vi nämner på mötet vilka som har rätt till glas och ber dom
höra av sig.
Diplom – Björn kollar med Lollos om tidigare förlaga.
Apporteringstävling utgår.
10. Övriga frågor:
Utställning år 2022 redan anmäld till
26/2 2022 i Sätila
20/8 2022 i Vårgårda (plats går att ändra)
Utställningar 2023
lö 25/2 Sätila
lö 19/8 Vårgårda (förslag – att förankras med övriga klubbar)
11. Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte är tis 26 januari kl 19 på messenger. Efter det blir det
konstituerande mötet direkt efter årsmötet den 27 februari i Sätila. Om årsmötet hålls
online så kan vi bestämma ett konstituerande möte strax efter detta.

Stefan Svensson

Justeras: Annelie

Björn Holgersson

