Protokoll
SVK Västsvenskas styrelsemöte 2020-04-15 över Messenger
På grund av Coronakrisen har inte årsmötet hållits ännu och därmed inte det konstituerande
mötet. Motsvarande beslut som skulle ha varit vid det konstituerande mötet avhandlas vid
detta möte.
Tidigare vald styrelse gäller fortfarande. Den är vald av årsmötet 2019. Valberedningens
förslag inför årsmötet 2020 var en oförändrad styrelse. Vi utgår därmed ifrån att styrelsen
gäller och jobbar vidare till dess vi kan ha nytt årsmöte.
Styrelse: Stefan Svensson (svensson.hultet@gmail.com), Björn Holgersson
(b_holgersson@hotmail.com), Linda Alleborg (linda.alleborg@gmail.com), Ewa Book
(ewa.book@vgregion.se), Magdalena Danielsson (magdalena.danielsson@gmail.com), Iman
Nabavi Fard (nabavi60@gmail.com), Bernt Andersson (bernt@westhunt.se), Kristina
Svenberg (kristina@akuthhs.se), Annelie Finn-Eriksson (anneliefinneriksson@gmail.com)

1. Närvarande: Stefan Svensson, Björn Holgersson, Linda Alleborg, Annelie FinnEriksson, Christina Svenberg
Mötets öppnande
2. Dagordningen godkännes
3. Mötesfunktionärer. Ordförande: Stefan Svensson, Sekreterare: Björn Holgersson,
Justerare: Linda Alleborg
4. Vi har varit i kontakt med HS som tycker vi kan avvakta ytterligare med
genomförandet av årsmötet. Diskussion om hur vi hanterar styrelsearbetet utan/innan
vi har haft årsmöte. Vi utgick från årsmöteshandlingen (som finns publicerad på
föreningens hemsida och som skickats ut till styrelsen innan mötet). Vi gick igenom
alla punkter och bestämmer utifrån varje punkt hur vi hanterar arbetet framåt.
Relevanta punkter från årsmötets dagordning:
● Nya stadgar för SVK:s lokalavdelningar ska antas vid två olika medlemsmöten inom
VVK. Årsmötet skulle ha fattat det andra beslut. Styrelsen avvaktar tills vidare och
kollar med HS om det är akut bråttom att hantera frågan, t.ex. genom särskild enkät till
medlemmarna.
● Förslag att ändra datum för årsmötet och utställningen fr.o.m. 2021, till sista helgen
i februari, nämligen lördagen den 27 februari år 2021. Styrelsen beslutar att verka för
detta även innan det beslutats på årsmötet.
● Tider för arrangerande av särskilda prov under våren. Nu gäller förbud att
arrangera prov från första mars till sista helgen i juli. Vill årsmötet att styrelsen
undersöker förutsättningarna och verkar för att öppna för särskilda vårprov?

Styrelsen tänker fråga medlemmarna genom en enkät om vi får mandat att verka för
öppnandet av särskilda vårprov (i enlighet med förslag från medlemsmöte under 2019)
och styra över de tider som Västsvenska anmäler för genomförande ordinarie och
särskilda prov.
● Kostnader för provstart vid ordinarie fältprov. I dagsläget gäller 550 kr för
ordinarie delat fältprov. Samma kostnad gäller för ordinarie odelat prov. Tycker
årsmötet att vi kan höja ordinarie odelade prov till 600 kr. Detta kommer då att gälla
för Riksprovet 2020 men även för framtida odelade prov? Styrelsen beslutar att den
nya avgiften ska gälla även utan att det beslutats på årsmötet.
5. Styrelsens agerande utifrån de konstituerande frågeställningarna:
Ordförande (vald 2019, nominerad av valberedningen inför 2020, presenterad i
årsmöteshandlingarna): Stefan Svensson
Vice ordförande: Ewa Book
6. Sekreterare: Björn Holgersson
7. Kassör: Inga-Lill Hermansson (utanför styrelsen)
8. Firmatecknare var för sig:
Ordförande: Stefan Svensson, 480313-5591
Kassör: Inga-Lill Hermansson, 570923-5104
9. AU: Ordförande, sekreterare, vice ordförande, kassör (efter behov)
10. Övriga poster:
a. Utställningsansvarig: Linda Alleborg
b. Lokalredaktör: Björn Holgersson
c. Webbansvarig: Linda Alleborg
d. Materialförvaltare: Linda Alleborg
e. Viltfogde Mikael Danielsson (fram till riksprovet – utanför styrelsen)
f. Vandringspriser: Annelie tar fram underlag. Linda förvarar. Styrelsen sköter
gravyren.
g. Resultatredovisare: Utställning, viltspår, fullbruksprovet – Annelie
och Jaktprov – Annelie, Magdalena och Ewa
h. Ansvarig för domarbokningar: AU utför och delegerar
i. Sponsoransvarig: Gemensamt ansvar, Magdalena samordnar
j. Medlemsvård och koll på jaktprovsanmälningar: Ewa Book
11. Ekonomi
Avstämning gjord 1 april
Kassan = 3 587 kr
Bank/Plusgiro = 91 099,06 kr
Sparkontot = 5 645,75 kr
Har haft några större poster med kostnader under årets början
Inköp av vilt 5 000 kr

Inköp av glas med logga 11 925 kr
En kommande post på 6 954 kr på rosetter m.m till utställningen
En kommande post för extra frys inför riksprovet.
Vi har betalt tillbaka startavgifter till de som var anmälda till utställningen och har 3-4
st att betala tillbaka som är anmälda till viltspåret
12. Inför riksprovet – Information efter senaste arbetsmötet och diskussion om
riksprovsfrågor som kräver styrelsens beslut.
Pratat med HS – Vi fortsätter planeringen som om riksprovet kan genomföras (med
tanke på coronaviruset). Vi stämmer av i mitten av juni. Slutet av juli är deadline för
avbokning. Om riksprovet ställs in 2020 så har vi meddelat HS att vi vill ta riksprovet
2021.
13. Övriga frågor:
Vi får flera frågor om eftersöksproven (vatten och spår). Styrelsen föreslår 5 orter för
särskilda prov med max 8 deltagare för att hålla sig till SKKs direktiv (5x8=40
starter). Domare på orten håller ner kostnaden. Klubben står för vilt. Det kommer att
börja genomföras efter Abild-datumet (2020-07-25).
Styrelsen beslutar att ställa in unghundsdagen och träningshelgen i Väla (som aviserats
i klubbens verksamhetsberättelse)

Nästa styrelsemöte onsdag 10 juni kl 19.00 hos Björn i Alingsås

Ordförande Stefan Svensson

Justeras: Linda Alleborg

Sekreterare Björn Holgersson

