Protokoll
SVK Västsvenskas styrelsemöte
2020-06-10, kl 18.30, Över messenger
Närvarande: Stefan, Björn, Linda, Kristina, Anneli, Magda
1. Mötets öppnande
2. Dagordningen godkänd
3. Mötesfunktionärer
Ordförande: Stefan Svensson
Sekreterare: Björn Holgersson
Justerare: Annelie Finn Eriksson
4. Genomgång förra protokollet
Vi noterade att den mest aktuella punkten på förra protokollet rör tider för
arrangerande av särskilda prov under våren. Vi hade velat fråga årsmötet om
medlemmarna vill att styrelsen undersöker förutsättningarna och verkar för att öppna
för särskilda vårprov (i enlighet med förslag från medlemsmöte under 2019).
Vi skrev i förra protokollet att styrelsen genom en enkät tänker fråga medlemmarna:
- om styrelsen får mandat att verka för öppnandet av särskilda vårprov
- om styrelsen framåt kan få styra över de fortsatta tidsperioder som Västsvenska
anmäler för genomförande ordinarie och särskilda prov
Styrelsen beslutar att ta fram en enkät över dessa två punkter och publicera den på vår
Facebook-sida
– Efter detta förtydligande fördes föregående protokoll till handlingarna
5. Ekonomisk redovisning
Tillgångar jämfört med samma tid förra året
Likvida medel 4/6 2019
Likvida medel 1/6 2020

104 343 kr
83 611 kr

6. Rapport från Ordförandekonferensen
Covid-19
Resor till prov
<50-pers
Följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer
Inga funktionärer i riskgrupp
Blankett om riktig fågelutsättning
Provledare ska registrera sig i databas
Parningar läggs inte upp på SVKs hemsida
Ny lista – ej rekommenderade parningar

HZP ej grund för SEUCH
Rapporter från lokalklubbarna
Diskussioner inför beslutet OM Riksprovet ska genomföras
Beslutades att Västsvenska får Riksprovet 2021 om årets RP ställs in.
7. Inför eftersöksproven
Vi får samla 50 personer – vi kan ha Abild och Hunneberg
Beslutar att köra på Abild (25/7) och Hunneberg (8/8)
Domare 3-4 personer + funktionärer ska inkluderas. Maximera antal startande till 35
personer. Förbud att ha medföljande.
Provledare och domare kommer att bestämmas.
VVK kommer eventuellt att hjälpa till att arrangera/informera om särskilda prov
utifrån behov.
Ewa och Annelie ser över domare och PL. Ewa har kontakt med Kaj P. Annelie och
Stefan har kontakt med Hunneberg.
8. Avstämning inför höstens fältprov
Skogsprovet 12 och 13 sep;
Grupper, domare och provledare är på gång
Debutantprov 19 och 20 sep;
Grupper, domare och provledare är på gång
Träningsdagar –Stefan kollar med Birger
Halland 24 och 25 okt
2+2 grupper, domare och provledare är på gång
Fullbruksprov 17 – 18 okt
Domare på gång. Provledare; Björn
9. Riksprovet
Styrelsen diskuterade olika strategier. Alternativet att dela upp deltagarna i mindre
grupper diskuterades som en alternativ strategi. T.ex. 50 + 50 + 50 deltagare. Inte
särskilt populärt – förtar riksprovets gemyt.
I övrigt noterades:
Domare – inga nyheter
Marker – inga nyheter
PL – inga nyheter
Funktionärer – inga nyheter
Slutet av juli är deadline för avbokning. Styrelsen planerar därför sitt nästkommande
möte till mitten av juli, i god tid innan deadline.

10. Något från kommande aktiviteter
- Träningsgrupper.
Borås pågår och kan annonseras. Eventuellt på flera platser? Diskussioner pågår. Info
skickas till Linda som läggs ut (datum kontaktpersoner…)
Påminner om att datum, personnr, tider ska skrivas ner för redovisning till
studiefrämjandet
- Hundutställningen
Vi beslutar om att hundutställningen vid Tånga Hed ställs in. Björn meddelar Ann
Lundberg.
11. Övriga frågor
- Frågan har uppkommit om vi ser ifall det finns efterfrågan av fler provledare.
Glädjande att det finns ett intresse för detta. Troligen till nästa år. Eventuell
samordning med Småland-Östergötland efter förra gångens goda erfarenhet.
- Frågan har uppkommit ifall det finns tillgång på vilt som enskilda kan köpa. – Vi
uppmanar att ta kontakta med Mikael Danielsson som får avgöra eller hänvisa vidare
till andra leverantörer.
12. Nästa styrelsemöte, tid och plats
Torsdag den 16 juli, 18.00 (över Messenger)

Stefan Svensson

Justeras: Annelie Finn Eriksson

Björn Holgersson

