Dagordning/Protokoll
SVK Västsvenskas styrelsemöte
2020-07-16, kl 18.00, Över messenger
Närvarande: Stefan, Björn, Linda, Kristina, Anneli, Ewa, Magdalena
1. Mötets öppnande
2. Dagordningen godkänd
3. Mötesfunktionärer
Ordförande: Stefan Svensson
Justerare: Ewa

Sekreterare: Björn Holgersson

4. Genomgång förra protokollet
Föregående protokoll fördes till handlingarna
5. Enkät för att 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
Hur gör vi för att ta fram en enkät över dessa två punkter och publicera den på vår
Facebook-sida? Björn skriver ett förslag och kommunicerar med Linda.
6. Ekonomisk redovisning
Hänvisning till föregående protokoll samt kommentarer
7. Riksprovet inställt
Stefan berättar om HS-möte och vårt AU-möte.
VVK har provet nästa år. Vi disponerar fortfarande utrymme på hemsidan.
Konsekvenser – att göra:
Alla stugor ställas in.
Datum för nästa års RP måste fram. Stefan kollar med Rolf. Utgångspunkt,
motsvarande helg eller en vecka in i oktober.
8. Annat prov än riksprovet?
Hur; Stort prov… Särskilt prov… Cacit? Rolf undersöker. – Var; Samma marker –
När; Samma helg. – Hur många partier? (Birger klarar 8 partier.) Vi föreslår 4 partier
varje dag. Stefan kollar domare. Kristina kollar med Falköping (istället för Skara).

9. Inför eftersöksproven
Ewa och Annelie har sett över domare och PL.
Halland 25/7 Gällsered (istället för Abild)
Domare: Peter och Fredrik, eventuellt Angelika
Provledare: Ewa
Ewa har kontakt med Kaj P.
Hunneberg (8/8)
30 hundar
Domare: Jan, Angelika och Tomas
Provledare: Annelie
Annelie och Stefan tillsammans med Claes Hemberg har varit kontakt med
Hunneberg.
Info om särskilda prov
VVK kommer eventuellt att hjälpa till att arrangera/informera om särskilda prov
utifrån behov.
10. Avstämning inför höstens fältprov
Skogsprovet 12 och 13 sep
En grupp per dag, domare Peter och Jan. Provledare Björn/Ewa
Debutantprovet 19 och 20 sep
Grupper, domare Peter klar, Patrik på gång. Annelie är provledare.
Träningsdagar – Stefan har kollat med Birger – vi kan ha 12 – 13 hundar varje dag.
Halland 24 och 25 okt
2+2 grupper, domare inte klar och provledare är på gång
Fullbruksprov 24 – 25 okt
Domare Tomas och Anders Braide. Provledare; Björn
Björn kollar om att byta datum.

11. Informationsbroschyrer från SVK
Låda hos Björn. Stefan och Linda hämtar vid behov.
12. Något från övriga aktiviteter
- Annat? Stoppträning? Kanske nästa år.
- Hubertusaktiviteter får vänta till nästa år.
- Apporttävling? Planeras för framtiden. Kanske i lag?

13. Nästa styrelsemöte, tid och plats
snabbt telefonmöte den 23 juli, 18.30 (över Messenger)
Därefter kallar vi till över Messenger.

Stefan Svensson

Justeras: Ewa

Björn Holgersson

