
Protokoll
SVK Västsvenskas styrelsemöte
2023-01-12, kl 18.30, hos Inga-Lill

Närvarande: 
Inga-Lill, Stefan, Jan, Kristina, Lollo, Per-Åke (viltfogde), Fredrik, Karin

1. Mötets öppnande. OK

2. Dagordningen godkänd. OK

3. Mötesfunktionärer

Ordförande: Stefan Svensson Sekreterare: Karin Amundsson
Justerare: Jan Sämgård

4. Genomgång förra protokollet. Inga kommentarer.

5. Ekonomisk redovisning (Inga-Lill) 
2021-12-31; 130 955 kr
2022-12-31; 123 148 kr

6. Förberedelse inför utställningen (Kristina/Inga-Lill/Fredrik)
Förberedelserna är enligt plan.
Det kommer att bli en ringträning i Alingsås 16 feb.
Bestyrelseansvariga blir Jan, Stefan och Inga-Lill.
Fredrik håller i planeringen av apporteringstävlingen. Det kommer bli en liknande tävling som den
på Väla.
Priser: bla skytte hos Fredrik, sponsringsprylar från Agria och ev Widforss.
Styrelsen föreslår att vi även säljer lotter (2-3 ringar beroende på hur många vinster vi får)
Att göra:
Fredrik kommer stötta Johannes med att ta kontakt med företag som vill sponsra våra 
utställningar/prov. OBS. Viktigt att det inte konkurrerar med våra huvudsponsorer.

7. Förberedelse inför årsmöte (i samband med Sätila utställningen (25 feb)):
- Kallelse skickas ut senast den 4 feb (3v innan). Målet är utskick den 1 feb  Karin. 
 Utskick kommer att ske via hemsidan, fb och mejl.
- Balans- och resultatrapport. Inga-Lill. 
- Revisionsberättelse. Inga-Lill har kontakt med revisorn. 
 Att göra:
 Inga-Lill kollar med revisorerna att de ställer upp även nästa år.
- Nomineringar - årets funktionär. Styrelsen (exkl Inga-Lill) beslutar att Inga-Lill skall erhålla
 priset. 
- Statistik. Lollo ber om årssammanställning från SVK (Simon N)
- Verksamhetsberättelse. Karin
- Underlag för vandringspriser. Annelie, Jan och Lollo
- Motioner. En sen motion har inkommit angående möjlighet till flytt av prov pga force majeur. 



Att göra:   
Kristina/Lollo kollar om detta inte redan beskrivs enligt våra stadgar/provledarutbildning och 
meddelar Ann Tellander. (Kristina/Lollo)
Vi bör påminna provledarna om denna paragraf och diskutera detta vid den nästa planerade 
provledarutbildningen.

8. Förslag från valberedningen
Ordförande Karin Amundsson   2023 
Kristina Svenberg       Ordinarie. Vald 2022 på 2 år – 1 år kvar till och med 2023 
Fredrik Cullberg          Ordinarie. Vald 2022 på 2 år – 1 år kvar till och med 2023 
I-L Bohlin                    Ordinarie. Vald 2022 på 2 år – 1 år kvar till och med 2023 
Johannes Svensson      Ordinarie. Vald 2022 på 2 år – 1 år kvar till och med 2023 
Lollo (S-A) Persson    Ordinarie. Fyllt sin mandatperiod. Omval på 2 år till och med 2024 
Per–Åke Hallgren*      Ordinarie. Nyval till ordinarie på 2 år till och med 2024 
Jan Sämgård                Fyllt sin mandatperiod. Omval till ordinarie på 2 år till och med 2024 
Richard Bergermo*     Suppleant. Vald till och med 2023 
Josefina Averheim      Suppleant. Vald till och med 2023 

* Valberedningens ursprungliga förslag ändrades, till ovan, under mötet efter telefonsamtal med 
Björn H. 

Ordförande på Årsmötet, Göran Stamborg
Sekreterare på Årsmötet, Maud Rahm.

9. Provkalendern 2023. 
Preliminär provkalender för 2023 är inskickad till SVK den 6 nov. 
Karin har skickat in ansökan om CACIT för ”Skåpet” (se pt nedan om namn).
Att göra:
Kolla med Ingemar om vi kan flytta det odelade provet till den 30/9-1/10, för att undvika älgjakten
den 8/10. Efter mötet bestäms att Karin kallar till ett zoom möte om detta. Ett annat alternativ kan 
vara 6-7/10 (fre-lö)(Karin)

10. Nytt namn istället för Skåpet
För att skapa ett större intresse för VVKs odelade prov så föreslår styrelsen ett namnbyte till 
Hall of Fame. Syftet är att betona att detta är ett svårare prov än de vanliga fältproven som är 
delade.
Att göra:
Inför årsmötet, ta fram en beskrivning om varför vi föreslår namnbyte och en bakgrundsförklaring.
(Stefan)

11. Avstämning inför vårens prov. Vårprovet 1-2/4 Västra Götaland
Petter är avstämd som domare, båda dagarna. 
Att göra:
Kolla med Ingemar om vi har fler än en mark per dag och var proven kommer att ske i Västra 
Götaland. (Karin)

12. Övriga frågor
- Frysar. 
 Per-Åke kommer ta fram ett förslag på regler för fryshantering där frysansvariga blir



ansvariga för innehållet (mängd & viltsort) i frysarna. Det skall inte vara tillåtet att dela ut 
vilt utan att kontakta Per-Åke.
Dessa regler skulle kunna informeras om vid Väla.
Mikael Danielsson och Stefan Bengtsson vill avsluta sitt ansvar som frysansvariga. Deras 
frysar är mer än fem år.
Styrelsen beslutar att en ny frysbox köps in till Jan Sämgård.

- Kurs i fågelhantering
Jan har tagit kontakt med Karl-Johan Brindberg om att ha en att ha en kurs i 
viltfågelhantering. 
Karl-Johan föreslår att det första tillfället skulle kunna hållas i Broddetorp. Kursen kan 
innehålla ett teoripass och därefter en vända och se vad man kan göra rent praktiskt i 
marken. Kursen bör hållas innan sådden drar igång (mars månad).
Vid det andra tillfället kan fokus vara på etik, utsättning mm tillsammans med lite grunder i  

         fältviltets behov.
KJB kommer gärna till Väla till sommaren för ca 1h föreläsning om viltfågelhantering.
Att göra:
Ta fram förslag på datum som passar KJB och kostnadsförslag för de båda tillfällena. (Jan)

- Kepsar/T-shirtar med tryck 
Karin har tagit kontakt med både Mellansvenska och Östra om deras kollektion och om vi 
kan använda oss av deras kepsar/T-shirtar med tryck.
Att göra:
Kolla om vi kan använda oss av Östras kepskollektion, men att få ”Västsvenska” tryckt 
baktill istället för  ”Östra”. (Karin)

- Undersök möjligheten att ha en viltspårshelg på Sämsholmsgård till våren (Inga-Lill/Kristina)

- Ny provledarutbildning 
Styrelsen föreslår att en ny provledarutbildning startas under året. Vi föreslår att Fredrik 
Cullberg och Per Jonsson från VVK deltar.
Att göra:
Kolla med Småland/Östergötland om kursen kan hållas tillsammans med dem. (Lollo)

13. Nästa möte – Årsmöte lördag 25 februari ca kl 14, konstituerande möte direkt efter 

     Stefan Svensson     Karin Amundsson

Justeras: 

     Jan Sämgård


