
 
Dagordning/Protokoll 

SVK Västsvenskas styrelsemöte 

2021-12-15, Eklanda Vårgårda, kl 19.00 

 

Närvarande: Stefan, Björn, Lollo, Kristina, Inga-Lill, Mikael 

Valberedningen närvarande genom Ingemar Johansson 

 

1. Mötets öppnande.  

 

2. Genomgång av tidigare mötesprotokoll och minnesanteckningar, godkändes och lades 

till handlingarna. 

 

3. Genomgång av dagordningen som godkändes. 

 

4. Mötesfunktionärer:  

Ordförande: Stefan Svensson     Sekreterare: Björn Holgersson     Justerare: Mikael  

 

5. Diskussion med Valberedningen om vår syn på styrelsens sammansättning inför nästa 

år 
 

6. Ekonomisk redovisning 

 

Likvida medel 4/12 2020 153 860 kr 

Likvida medel 15/12 2021 150 832 kr  

 

Skillnaden mellan 2020 och 2021 ligger i första hand i skillnader mellan när betalning 

sker och intäkter kommer in. 

 

7. Diskussion om provavgifter och utställningsavgifter 

 

Eftersöksgrenarna plus 50 kr till 350 kr 

 

Fältavgifter – vi lägger på 50 kr 

 

Fullbruksprov plus 50 kr 

 

Utställningar plus 50 kr i samtliga klasser 

 

Viltspår höjs till 350 kronor 

 

8. Sista sammanfattning om Riksprovet 

 

Äskat bidrag godkänt och utbetalt från HS  

 

9. Nomineringar 

 

Diskussion om Hedersnålen, Lilla hederstecknet och Stora hederstecknet samt  

Årets funktionär. Vi skickar vårt förslag till HS och de som tilldelas utmärkelser 

kommer att presenteras vid VVKs årsmöte.  

 

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


 
10. Medlemsmöte 

 

Vi siktar på att ha ett medlemsmöte under våren. Beroende på corona-läget. 

 

11. Väla 

 

Ja! Håll medlemsmötet i samband med det. Gärna maj. Gärna styrelsemöte på fredag 

innan. Lördag - söndag 

 

12. Unghundsdag 

 

Vi är positiva. Vi kollar med Tomas och eventuell Carl-Johan Brindbergs 

 

13. KM 

 

Vi kollar förutsättningarna 

 

14. Vårprov 

 

9 och 10 april. Hos Birger. Troligen Töreboda. Ett parti per dag.  

 

15. Rutiner för domarbokningar 

 

Inför året så tar vi fram ”önskelista” på externa domare, därefter förfrågan till våra 

lokala domare som får svara vilka prov dom vill ta. 

 

16. Inför årsmötet 

 

26 februari, Sätila. Lokal preliminärbokad, sopplunch, utställning. Anneli tar fram 

underlag för vandringspriserna.  

 

17. Pokalerna  

 

Pokalerna ligger med digitala bilder på hemsidan tillsammans med vinnare och 

historik. Styrelsen beslutar att pokalerna inte delas ut fysiskt (undantag Mädis) och 

inte längre graveras.  

 

18. Motioner  

 

Pusha för att få in innan årsskiftet. Till vårt årsmöte samt inför fullmäktigemöte 2023.  

 

19. Övriga frågor: 

 

Utställningen den 26 februari. Utses ansvariga (bestyrelsen och kommissarie). Kristina 

samordnar. 

 

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


 
20. Nästa styrelsemöte:  

 

Styrelsemöte inför årsmötet (torsdagen den 13 januari, Eklanda kl 18.30).  

 

   
  

Stefan Svensson   Björn Holgersson 

 

 

Justeras: Mikael Danielsson 
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