Protokoll
SVK Västsvenskas styrelsemöte
2020-01-16, Borås, kl 18.30
Närvarande: Stefan, Björn, Magdalena, Kristina, Bernt, Annelie, Ewa, Linda
Valberedningen närvarande genom Lennart, Ingemar och Cecilia
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: Kristina

5. Ekonomisk redovisning
Likvida medel 5/1 2019
Likvida medel 15/1 2020

109 201 kr
153 992 kr

Skillnaden mellan 2019 och 2020 är dels ett bra resultat för 2019 men ligger även i
skillnader mellan när betalning sker och när intäkter kommer in.
6. Ekonomisk utvärdering av novemberprovet
Ca 5 200 kronor i förlust jämfört med ca 19 500 kr i förlust jämfört med året innan
7. Alla ska inventera klubbens tillgångar (glas o rosetter osv)
8. Att komma ihåg inför årsmötet
9. Rapportering efter medlemsmöte
Datum 27/11, kl 18.30, Göteborg
Styrelsen informerade
- Information om Riksprovet
- ”Skåpets” vara eller inte vara. Undersöka förutsättningar för Cacit,
vilket medlemsmötet gillade. Ska bara anmälas 2 månader innan
- Stort intresse för Fullbruksproven vilket medlemsmötet gillade
- Diskussion om att arrangera Hubertusprov. Positiv respons
- Information om turbulens kring Kleiner Münsterländer bland ägare,
inom och utanför SVK
10. Förutsättningar och interna diskussioner inför årsmötets val av styrelse
Stefan –har valts som ordförande på ett år och har fyllt sin mandatperiod
Ewa – vice ordförande - har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod
Björn – sekreterare - har valts på 2 år och har fyllt sin mandatperiod

Magdalena har valts på 2 år och har fyllt sin mandatperiod
Linda har valts på 2 år och har fyllt sin mandatperiod
Bernt (suppleant) har valts på 1 år och har fyllt sin mandatperiod
Kristina har valts på 1 år och har fyllt sin mandatperiod
Annelie har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod
Iman har valts på 2 år och har ett år kvar av sin mandatperiod
11. Diskussioner och avstämning inför årsmötet (22 mars 2020 Sätila)
- Björn redovisar förutsättningarna att flytta årsmötet till februari. Diskussion om
eventuell ny lokal kommer att fortsätta. Beslutar att förbereda för att flytta årsmötet till
sista helgen i februari 28 februari 2021.
- Tillåta vårprov – styrelsens diskussion inför förslag till Årsmötet som beslutar om
väg framåt för detta
- Vi har budgeterat för startavgift på 600 kr för Riksprovet mot vanliga 550 för hela
prov. Anmälningsavgifter på våra prov kommer att diskuteras vid årsmötet
- Eventuella motioner som kommit in ska med i underlaget till årsmötet
- Årsmötets antagande av gemensamma stadgar för lokalföreningar – beslut nr 2 av 2
ska tas!
Praktiska detaljer inför Sätila
Konfirmerad lokal - Kristina
Mat förhandsbokad - Kristina
Årsmöteshandlingar – Björn redogjorde för status. Viktiga frågor att ta med –Rosetter,
domare, ringsekreterare, program, fika under kontroll
Ordförande och sekreterare ska vidtalas.
Underlag för vandringspriser – Annelie är på god väg
Mobilisering för gravyr ok
Glas ok
Diplom – kollar Lollos förlaga
Apporteringstävling! Mikael tillfrågas
12. Övriga frågor:
- Påminnelse om att registrera aktiviteter inom Studiefrämjandet. Rutiner ska ut på
hemsidan. Ytterligare satsning!
- HS vill ha utställningsdatum inför 2022,
Ska synkas med vårt flyttade årsmötesdatum
- Boka in Riksprovsmiddag för 100 personer
- Annons om Riksprovet i Svensk Vorsteh (* 2 = gratis!)
- Kontakt med markvärdar inför provsäsong

- Domare och provledare till höstens prov – bestämmas av AU. Alla uppmanas hålla
sig framme.
13. Nästa styrelsemöte:
AU-möte per telefon mellan Ewa och Annelie
Möte med riksprovskommittén 3 februari kl 18.30, plats Alingsås hos Björn
Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet direkt efter årsmötet den 22 mars i
Sätila

Stefan Svensson

Justeras: Kristina Svenberg

Björn Holgersson

