
 

 

 

 
Årsmöte SVK Västsvenska  

                 
Söndagen den 12 juni 2022, kl 13.30 
 

 
 

 

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av ordförande till mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två (2) justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst (senast 21 dagar före årsmötet) 

7. Godkännande av dagordning 

8. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse) med resultat- och balansräkning samt 

revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till 

resultatdisposition 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

12. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i stadgarna (ska bestå av 

ordförande och minst 3 men högst 7 övriga ordinarie ledamöter samt högst 4 suppleanter) 

13. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 

Valberedningen förslår omval av Stefan Svensson 

14. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i stadgarna  
 
- Befintliga ledamöter 
 
Stefan Svensson; Vald fram till årsmötet - Fyllt sin mandatperiod  
Annelie Finn-Eriksson; Vald på 2 år – 1 år kvar  
Stig-Arne Persson; Vald på 2 år – 1 år kvar  
Bernt Andersson; Fyllt sin mandatperiod  
Kristina Svenberg; Fyllt sin mandatperiod  
Björn Holgersson; Fyllt sin mandatperiod 
Mikael Danielsson; Fyllt sin mandatperiod  
Inga-Lill Hermansson; Fyllt sin mandatperiod  
Linda Alleborg; Fyllt sin mandatperiod 
Johannes Svensson; Suppleant - Fyllt sin mandatperiod  

http://www.vorsteh-vast.se/default.asp


 

 

 
- Omval av ledamöter 
 
Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter för en mandatperiod på 2 år;  
 
Kristina Svenberg  
Inga-Lill Bohlin (f.d. Hermansson) 
Johannes Svensson 
 
- Nyval av ordinarie ledamöter 
 
Valberedningen föreslår nyval av följande ledamot för en mandatperiod på 2 år;  
 
Fredrik Cullberg  
 
- Nyval av suppleant 
 
Valberedningen föreslår nyval av följande ledamöter som suppleanter för en mandatperiod 
på 1 år;  
 
Richard Bergemo 
Karin Amundsson 
Jan Sämgård  
 

15. Val av två (2) revisorer och revisorssuppleanter. 

 

- Som revisorer föreslår valberedningen omval av Thomas Johansson och Roger Emilsson. 

Som revisorssuppleant föreslår valberedningen omval av P-A Carlander och Fredrik Ekberg 

16. Val av valberedningen med tre (3) ledamöter, varav en sammankallande, för att 

förbereda de val som enligt punkterna 13 – 15 skall förekomma vid nästa årsmöte 

17. Övriga ärenden, som av lokalförenings styrelse eller som av medlem anmäls till styrelsen för 

behandling på årsmötet 

 

- Diskussion om rutiner för kallelse till årsmötet.  

       Kallelse ut på hemsidan och sociala medier 

       Kallelse ut via mail till betalande medlemmar 

       Kallelse ut via mail som påminnelse till tidigare medlemmar som glömt betala 

       Kallelse ut via post bara till de som föranmält önskemål om detta 

 

- Utdelning av utmärkelsen Årets Funktionär  

 

18. Övriga frågor som mötet beslutar att ta upp 

19. Mötets avslutande med prisutdelning 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

SVK Västsvenska 

Verksamhetsberättelse 2021 

 

Sammanfattning 

2021 års verksamhet har på många sätt kunnat öppnas upp och inte lika tydligt som året innan 

präglats av Coronapandemin. Året började visserligen med att årsmötet fick hållas digitalt. 

Planeringen av resterande verksamheter styrdes tidigt av att VVK fick frågan om att genomföra 

Riksprovet under 2021 (istället för det som ursprungligt planerats till 2020 men som fick ställas in). 

Glädjande nog lyckades vi under 2021 att genomföra Riksprovet enligt plan. Flera andra aktiviteter 

genomfördes, bl.a. exteriörbedömning, jaktprov samt utställning. Till viss del har vissa 

traditionstyngda jaktprov fått anstå på grund av Riksprovet som dominerat hösten. 

Antal medlemmar 

2021-12-31 hade SVK Västsvenska 252 medlemmar (2020: 317 medlemmar, 2019: 291 medlemmar). 

Det har varit en nedåtgående trend för flera av lokalklubbarna de senaste åren. Västsvenska har 

istället visat ett ökande medlemsantal jämfört med tidigare år viket varit glädjande, men det senaste 

året verkar vi tyvärr följa övriga lokalföreningars fallande trend. 

Styrelsen 2021 

Under det digitala årsmötet valdes styrelsen i stort sett i enlighet med valberedningens förslag med 

tillägg av en suppleant utöver förslaget. Rollerna inom styrelsen beslutades under det konstituerande 

mötet. 

Ordförande Stefan Svensson 

Vice ordförande Kristina Svenberg 

Sekreterare Björn Holgersson 

Kassör Inga-Lill Hermansson  

Webmaster Stig-Arne ”Lollo” Persson 

Ledamot Annelie Finn Eriksson 

Ledamot Kristina Svenberg 

Ledamot Linda Alleborg 

Ledamot Bernt Andersson  

Suppleant Johannes Svensson 

Suppleant Mikael Danielsson 

Valberedning 

Ingemar Johansson (sammankallande) 

Ewa Book 

Cecilia Linder Karlsson 

  



 

 

Sammanställning av årets aktiviteter 

Inställda och genomförda verksamheter under året 

Det planerade utbudet av aktiviteter styrdes till stor del av att vi bestämt att genomföra Riksprovet. 

Några av våra ordinarie prov fick därmed stryka på foten. Detta gällde Skåpet och Hallandsprovet. 

Styrelsen har annars så långt som möjligt försökt genomföra verksamheterna så det liknat tidigare år 

men några av våra planerade aktiviteter har dock styrts, eller strukits, på grund av pandemin. 

• Årsmötet fick genomföras digitalt.  

• Klubbmästerskapet ställdes in.  

• Viltspårprovet i Halland genomfördes. 

• Utställningen i Sätila i samband med årsmötet fick ställas in och fick ersättas av en 

exteriörbedömning.  

De prov som genomfördes under säsongen som ordinarie prov har genomförts till stor del på samma 

marker som under förra året, dvs. skogsprovet i Strängsered samt fältprov i Töreboda och Alingsås 

men även på nya marker vid Hornborgasjön. Debutantprovet har etablerat sig som ett fast och 

uppskattat inslag i vår provverksamhet. Det sena provet i genomfördes under 2021 som ett ordinarie 

prov med två partier per dag. Under året arrangerades även ett ordinarie fullbruksprov.  

Styrelsearbetet har löpt på väl. Efterspelet till pandemin har inneburit en del utmaningar med möten 

över telefon och internet, men underhand kunde mötena övergå till fysiska möten. Planeringen kring 

riksprovet har inneburit ett stort engagemang, både inom styrelsen, men även inom en särskilt 

tillsatt arbetsgrupp utanför styrelsen. 

Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har fyra styrelsemöten protokollförts, bl.a. det konstituerande mötet. Utöver 

dessa har ett stort antal arbetsmöten hållits för detaljerad planering av riksprovet. 

Viltspårprov 

Ordinarie viltspårprov genomfördes med 5 hundar. Utöver detta har 6 hundar gått rörliga 

viltspårprov i klubbens regi under året. 

Prov i eftersöksgrenar 

Ordinarie prov i eftersöksgrenar har genomförts i Gällsered och i Hunneberg. 33 + 28 = 61 hundar har 

startat i de ordinarie eftersöksproven. Av dessa vart 18 + 23 = 41 godkända. Förutom detta har 10 

särskilda prov i eftersöksgrenar anordnats med sammanlagt 54 starter. Av dessa vart 40 godkända. 

Det betyder att totalt 115 hundar startat i eftersöksgrenar. Av dessa har 81 startande blivit 

godkända. 

  



 

 

Våra ordinarie fältprov och ordinarie skogsprov (utöver riksprovet) 

Tre ordinarie fältprovshelger för samtliga klasser har anordnats.  

Provet i Västra Götaland genomfördes i år i den 30 och 31oktober med 44 starter, varav 8 st fick 1:a 

pris och 6 st fick 2:a pris.  

Debutantprovet gick den 18 och 19 september med 24 starter, varav 1 st fick 1:a pris, 5 st fick 2:a pris 

och 2 st fick 3:e pris.  

Ordinarie skogsprov hölls i Strängsered den 11 och 12 september med 14 starter, varav 1 st fick 1:a 

pris och 1 st fick 2:a pris.  

Totalt hade vi 82 starter på de ordinarie fältproven, varav 10 st 1:a pristagare, 12 st 2:a pristagare 

och 2 st 3:e pristagare.  

Riksprovet 

Riksprovet arrangerades under året med 75 starter, varav 9 st fick 1:a pris, 14 st fick 2:a pris och 5 st 

fick 3:e pris.  

Särskilda fältprov 

Under året arrangerades fyra särskilda fältprov med sammanlagt 26 starter, varav 1 st fick 1:a pris, 6 

st fick 2:a pris och 1 st fick 3:e pris.  

Fullbruksprov 

Under året genomfördes fullbruksprovet som ett ordinarie prov den 23-24 oktober, med sammanlagt 

9 deltagande hundar. En hund fick 1:a pris (Familjen Mögelhöj’s Bessie) blev därmed 

fullbrukschampion. En hund fick 2:a och en hund fick 3:e pris. 

Utställningar 

Utställningen som tidigare planerats till Sätila fick ställas in. Istället genomfördes en 

exteriörbedömning vid Gräfsnäs den 30 april med 17 anmälda hundar. Utställningen den 14 augusti 

genomfördes vid Anten med 56 anmälda hundar. 

Ekonomi 

Beräknat resultat för verksamhetsåret är 32 162 kronor, summa eget kapital är 141 708 kronor. I 

övrigt hänvisas till årsmötets bifogade balansrapport och resultaträkning. 

 

  



 

 

Vandringspriser 2021    

UKL  
  

Gösta Davidssons Tjäder -  Ljungbookens Felicia Peter Book 

Calissendorfs VP -   Knallapportens Jaako   Per Jonson 

Johanssons VP Tennfat -  Ljungbookens Felicia   Peter Book 

VVK:s Jubileumspris -    Delas ej ut i år  
 

Jaktjournalens VP ”Silverskålen”  Knallapportens Jaako Per Jonson 

Dagermopriset (Torebokåsan)   Delas ej ut i år  
 

   
ÖKL  

  
Mädis silverburk -   Skrämmens H-Nanna Ulf Gustafsson 

Stenbergs VP -   Ulsuddens Diza Bengt Nilsson 

Calissendorfs VP -   Ulsuddens Diza Bengt Nilsson 

VVK:s VP -   Marydskogens Francesco Jean Frick 

Claesbons skogspris -   Kragborg Bob Maud Rahm 

  
  

EKL  
  

Calissendorfs VP -   Börjedals Frank Stefan Nilsson 

Hembergskannan -   Kungshällans GT Lovis Mia Kempe 

Falkuddens VP -   Trollängens O'diva Eva Björk 

Claesbons skogspris -  Skarinarnas Ceehla Tina Rees 

  
  

ÖVRIGA  
  

Jaktjournalens BIS-pris -   Sneppelunden's Figo Henrik Reinholdsson 



 

 

Programverksamhet 2022 

Klubbmästerskap fält 

Vi siktar på att anordna Klubbmästerskap i fält. Datum kommer att bestämmas men blir troligen 

först i höst. 

Träningsgrupper våren 2022 

Träning i klubbens regi kommer att anordnas på ett antal orter. Tider och platser är ännu ej klart, det 

kommer att annonseras på vår hemsida. Ambitionen är att genomföra träningsgrupper på flera 

platser runt om i vårt distrikt och att försöka väcka ännu större intresse för vårträningen bland både 

äldre och nya medlemmar.  

Träning på Väla 

Vi kommer att genomföra en träningshelg i Väla den 11-12 juni 2022. Under söndagen den 12 juni 

hålls även årsmötet. 

Fältträning 

Fältträning för debutanter anordnas i innan debutantprovet. Om det finns plats har andra 

intresserade också möjlighet till träning. 

Utställningar 

Vi vet redan om utställningen i Sätila 26 februari 2022 (har genomförts). 

Utställning kommer också att genomföras i Gräfsnäs, Alingsås den 20 augusti 2022. 

 

  



 

 

Provverksamhet: 

PROVPROGRAM 2022 

Datum  Kategori Klass Ort Övrigt 

20220101 – 20221231 Viltspårprov, rörliga Anl, Ökl   

20220501  Viltspår Anl, Ökl Halland  

20220101 – 20220415 

och  

20220728 – 20221231 

Särskilda prov – 

Eftersöksgrenar 

Ukl,Ökl,Ekl  Undantag: 

Funktionärsprov 

inför ordinarie prov 

20220101 – 20220415 

och  

20220825 – 20221231 

Särskilda fältprov  Ukl,Ökl,Ekl   

20220730 Prov Eftersöksgrenar Ukl,Ökl,Ekl Halland  

20220813 Prov Eftersöksgrenar Ukl,Ökl,Ekl Västra Götaland  

20220409 och 

20220410 

Jaktprov - fält, delat 

"Vårprovet" 

Ukl,Ökl,Ekl Västra Götaland Ett prov per dag, 

preliminärt datum 

20220910 och 

20220911  

Jaktprov – skog, 

delat 

Ukl,Ökl,Ekl Västra Götaland Ett nytt prov per 

dag 

20220917 och 

20220918 

Jaktprov – fält, delat, 

"Debutantprovet" 

Ukl,Ökl Västra Götaland Ett nytt prov per 

dag 

20221001-20221002 Jaktprov – fält, delat Ukl,Ökl,Ekl Halland, 

preliminärt 

Ett nytt prov per 

dag 

20221008 - 20221009 Jaktprov – fält, 

odelat, "Skåpet" 

Ukl,Ökl,Ekl Västra 

Götaland, 

preliminärt 

Ett prov över två 

dagar, preliminärt 

datum 

20221001- 20221002 Fullbruksprov   Tidaholm Ett prov över två 

dagar 

20221029 och 

20221030 

Jaktprov – fält, delat 

"Sena provet" 

Ukl,Ökl,Ekl Västra Götaland Ett nytt prov per 

dag, preliminärt 

datum 

 

 

  



 

 

 

Budget 2022 

 

 

 

Västsvenska Vorstehklubben

Vi hade budgeterat  en förlust för 2021.  Resultatet blev mycket bättre. Trots pandemin har vi genomfört de flesta av våra prov.

Utställningen i Sätila ställdes in och blev en exteriörbedömning. Utställning i vid Anten genomfördes med ett rekordstort antal utställda. 

Riksprovet blev av och det blev en succé. HS tog gick in med ett bidrag på 72 500 kr vilket gjorde gott för resultatet.

Vi hade budgeterat en förlust på 10 000 kr. 

Styrelsens förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten, SEK 32 162 kr överförs i ny räkning

2022  års budget är i stort sätt likvärdig 2021 års budget  när det gäller våra aktiviteter

Vi måste bli bättre på att locka till oss medlemar till vår olika aktiviteter; utställningarna, särskilda prov eftersök/fält, Väla helgen osv. 

2020 2021 2021 2022

Aktivitet Utfall Budget Utfall Budget Not

Administration -6 339 -20 000 -13 485 -25 500 1.

(Styrelsen) -6 339 -10 000 -13 318 -10 000 

(Årsmöte)+medlemsmöte 0 -4 000 0 -9 000 

(Fullmäktige/ord.konf,SVK-HS) 0 -5 000 -167 -5 000 2.

(Domarkonferens) 0 -1 000 0 -1 500 3.

Apportvilt -7 124 -10 000 -5 650 -8 000 4.

Utbildning -5 820 -3 000 -1 845 -2 500 5.

Träningsaktiviteter 7 356 8 000 5 726 16 000 6.

Jaktprov Ordinarie Alla -5 123 -4 000 5 753 -8 000 7.

(Spår/Vatten) 13 056 18 000 17 392 18 000

(Fält,skog) -14 290 -18 000 -10 019 -18 000 

(skåpet) 0 0 0 -4 000 

(Fullbruk) -3 889 -4 000 -1 620 -4 000 

Särskilda prov (Ej Viltspår) 35 323 27 000 22 651 28 000 8.

(Spår/Vatten) 21 467 17 000 14 370 17 000

(Fält+skog) 13 856 10 000 8 281 11 000

Fullbruksprov särsk 0 0 0 0 9.

Viltspår (ord+rörligt) 1 790 300 1 388 -1 200 10.

(ordinarie) 0 -1 200 -701 -1 200 

(Särskilt/rörligt) 1 790 1 500 2 089 1 500

Viltspårmästerskap 0 -500 -500 -1 500 11.

Utställningar 0 12 000 20 929 20 000 12.

100 års jubileum 0 0 0 0

KM 0 1 500 0 1 500 13.

Priser ** -18 879 0 -7 965 -2 900 14.

Avskrivning inventarier -3 138 -3 000 -4 137 -3 000 15.

Lagerförändring 10 183 -7 500 16 533 -4 500 16.

Ofördelade div int/utg 0 0 0 0 17.

Riksprovet 2020 -831 -10 000 -68 0 18.

Resultat 7 398 -9 200 32 162 9 900 19.

1. Administration: Års, styrelse, fullmäktige, medlemsmöten, bankkostnader, porto, klubbmateriel, priser m.m.

2. År 2021 Fullmäktige

3. Domarkonferens - kostnader för planeriing m.m

4. Ny frys, Apportvilt, fågel, kanin, räv osv. Ej riksprov

5. Utbildning: Instruktörs, provledare och domarutbildning

6. Träningsaktiviteter: Träningsgrupper, träningshelg,Unghundsmönstring, Fältträning (debutant) (ej prov/utställning)

7. Jaktprov: Alla ordinarie jaktprov inkl ord FBP

8. Alla särskilda prov. Ej viltspårsprov, se not 10

9. Särskilt Fullbruksprov, inget planerat för 2021

10. Viltspårsprov. Alla viltspårsprov

11. SVK:s årliga Viltspårsmästerskap, resebidrag

12. Utställningar: Sätila och Vårgårda

13. KM: Eget KM utgick 2020 men ska genomföras igen 2021, deltagaravgifter balanserar i stort sett utgifterna

14.Rosetter, glas

15.  Avskrivning inventarier: Bokföringstekniskt för att fördela större kostnader för inventarier under  en längre tid

16. Lagerförändringar (Priser m.m ej redovisade under respektive resultatenhet)

17. Övriga ofördelade (ej redovisade under respektive resultatenhet ex inkomstränta)

18. Riksprov. Reserverat belopp om lotterierna inte skulle generera önskat resultat

19. Resultat enligt resultatrapport eller budgetmässigt förväntat resultat



 

 

För SVK Västsvenskas styrelse 

 

Maj 2022 

 

   

 

Stefan Svensson   Björn Holgersson 

Ordförande    Sekreterare 

 


