
 
Protokoll 

SVK Västsvenskas styrelsemöte 

22-01-13, Messenger, kl 18.30 

 

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

  

 

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: Lollo 

 

5. Ekonomisk diskussion 

 

I klubbens kassa finns 143 645 kr. I övrigt hänvisas till resultatrapport som tas fram 

till årsmötet. Revisionen ska vara klar till 23 januari.  

 

6. Pandemiläget: Diskussioner om utställningens vara eller inte.  

 

Alternativ? Ställas in? Kan funka att ersätta med exteriörbedömning? Max 20 åt 

gången? Ras för ras?  Utomhus…? Datum 26 februari och plats? 

  

Beslutades att låta det stå kvar i Sätila den 26 februari – vi anpassar till gällande 

pandemiregler.  

 

7. Pandemiläget: Årsmötet? Alternativ… Framflyttning eller digitalt möte? Hinner vi 

förbereda?  

 

Beslutades att flytta årsmötet till Väla-helgen 10-12 juni och hålla ett fysiskt årsmöte. 

(Det ska vara OK med SKK.) 

 

8. Att komma ihåg inför årsmötet 

 

- Årshandlingen – Björn redovisar läget  

 

- Underlag för vandringspriser – Annelie – redovisar läget 

 

- Gravyren utgår – i enlighet med förra styrelsebeslutet. 

 

- De som har rätt till det och kommer till årsmötet kommer att få glas. 

 

- Diplom – utifrån Lollos förlaga, delas ut vid årsmötet, även kvarstående från förra 

årsmötet. 

 

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


 
9. Årets funktionär Kristina Svenberg. Björn rapporterar till HS. Ska med i 

årsmöteshandlingen.  

 

10. Diskussion om provledare och behörigheter i nya digitala SVK-systemet. Listan 

reviderad och uppdaterad. Systemet är uppdaterat så att befogenheter stämmer. 

 

11. Inför årsmötets val av styrelse 

 

Valberedningens förslag ska in i årsmöteshandlingen. Björn stämmer av med 

Valberedningen.  

 

12. Diskussioner och avstämning om specifika frågor som ska tas upp på årsmötet  

(26 februari 2022) 

 

Inga inkomna motioner till årsmötet eller fullmäktige 

 

Provavgifter ska in i verksamhetsberättelsen. 

 

13. Övriga frågor: 

 

- Påbörjad diskussion om kontakt med markvärdar inför provsäsong.  

 

- Ny viltfogde. Ännu inte klart.  

 

- Väla planering – bör vara ett separat styrelsemöte i mars 

 

- Lollo informerar om att provledarbokningen går framåt. 

 

- Erik Larsson har en pistol som är klubbens  

 

 

14. Nästa styrelsemöte:  

 

Nästa styrelsemöte den tisdag 29 mars 18.30 

 

Därefter är det konstituerande mötet, direkt efter årsmötet lördagen den 11 juni  

 

   
Stefan Svensson   Björn Holgersson 

 

 
          Justeras: Lollo  
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