
Protokoll
SVK Västsvenskas styrelsemöte
2022-11-17, kl 18.30, hos Inga-Lill

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

1. Mötets öppnande. OK

2. Dagordningen godkänd. OK

3. Mötesfunktionärer

Ordförande: Stefan Svensson Sekreterare: Karin Amundsson
Justerare: Lollo (Stig-Arne)

4. Genomgång förra protokollet. Inga kommentarer.

5. Ekonomisk redovisning (Inga-Lill) 
2021-11-17; 125 996 kr
2022-11-17; 226 072 kr
En anledning till att vi har mer pengar i år, är att markhyror från bl.a. fullbruksprovet 
och novemberprovet har ännu inte fakturerats.
Diskussion om vad vi skulle kunna göra inom föreningen som både vore gynnsamt för
ekonomin och till fördel för nya medlemmar. Att genomföra fler rörliga viltspårsprov 
var en idé.
Bringsel-träning var en annan idé som skulle kunna läggas med som en aktivitet på 
Väla (2-4/6). Cecilia erbjuder sig att hålla i detta, och hon kommer även fråga Rune 
Dahlström att medverka.
Att göra:
- Undersök möjligheten att ha en viltspårshelg på Sämsholmsgård till våren (Inga-
Lill/Kristina)

6. Förberedelse inför årsmöte (i samband med Sätila utställningen (25 feb)):
- Kallelse skickas ut senast den 4 feb (3v innan). Karin
- Balans- och resultatrapport. Inga-Lill
- Revisionsberättelse. Inga-Lill har kontakt med revisorn
- Nomineringar (tex årets funktionär). Styrelsen
- Statistik. Lollo ber om årssammanställning från SVK (Simon N)
- Verksamhetsberättelse. Karin
- Underlag för vandringspriser. Annelie, Jan och Lollo

7. Förslag från valberedningen
Stefan och Annelie har aviserat att de avgår. Diskussion fördes om möjliga kandidater 
inom styrelsen och inom föreningen. Cecilia för detta tillbaka till valberedningen för 
fortsatta diskussioner. 

8. Provkalendern 2023. 
Preliminär provkalender för 2023 är inskickad till SVK den 6 nov. Två marker är 



fortfarande preliminära (debutantprovet i Alingsås och Hallandsprovet). Detta skall 
vara avstämt före 31 december. 
Stefan framförde ett förslag på hur intresset för Skåpet skulle kunna ökas och som 
innefattar att elitdelen blir ett CACIT prov. Styrelsen stöttar förslaget.
Styrelsen beslöt att lägga till St Hubertusprov den 11/11 2023 i provkalendern. 
Att göra:
- Karin kontaktar Ingemar om avstämning av de kvarvarande markerna för 2023 
- Karin meddelar Ingemar om att boka mark för St Hubertusprov 11/11 2023 
- Ansök om CACIT för Skåpet (Karin)

9. Feedback från fältproven och St Hubertusprovet 
- Västra Götaland (29/10 och 30/10). Provet genomfördes väl. (Kristina).
- St Hubertus (13/11). Provet var uppskattat. 8 var anmälda, 6 genomförde provet. 
Malmfältets lokalavdelning har visat intresse att göra ett liknande prov. (Stefan)

10. Övriga frågor
- Utställning Sätila. 

Kristina efterfrågar en ersättare för henne i bestyrelsen inför utställningen. 
Styrelsen beslutar att Inga-Lill, Jan och Stefan blir ansvariga.

- Sponsring. 
Diskussion om huruvida vi skulle kunna få något från Agria och Widforss, att 
dela ut som pris.
Att göra: Karin tar kontakt med Johannes om möjlighet till priser från våra 
sponsorer.

- Frysar. 
Styrelsen beslutar att öka frysbidraget från 565kr till 1120kr med början 1 jan 
2022 (retroaktivt).
Att göra: Per-Åke tar fram förslag på tydligare regler för hur vilt skall ges ut till
medlemmar och frysansvariga. 
Dessa regler skulle kunna informeras om vid Väla.

- Kurs i fågelhantering
Att göra: Jan undersöker möjligheten av att ha en kurs i fågelhantering, hos
Karl-Johan Bringberg. 

- Keps/T-shirt med tryck
Att göra: Karin undersöker med andra lokalavdelningar om deras offerter av 
kepsar och t-shirtar med tryck.

11. Nästa styrelsemöte, tid och plats:
Torsdag 12 jan 18.30 hos Inga-Lill.

Stefan Svensson     Karin Amundsson

Stig-Arne Persson


