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DAGORDNING FÖR MSVK’s ÅRSMÖTE 2019
1.

Mötets öppnande

2.

Godkännande av dagordningen

3.

Justering av röstlängd

4.

Val av Ordförande och sekreterare för mötet

5.

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

6.

Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

7.

Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning, samt revisorernas berättelse

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till
resultatdisposition

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

11.

Beslut om styrelsens förslag till budget

12.

Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte

13.

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

14.

Val av två revisorer

15.

Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande

16.

Avdelings beslut om UT/AT

17.

Antagande av Lokala stadgar, punkt 17 skall omedelbart justeras.

18.

Övriga ärenden, som av lokalavdelningens styrelse hänskjutits till mötet eller som av
medlem anmält till styrelsen för behandling på årsmötet.

19.

Övriga frågor

20.

Prisutdelning

21.

Mötets avslutning
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Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för SVK/MSVK avger nedan årets verksamhetsberättelse, för tiden 2018-03-10-2019-03-09.
Avdelningens styrelse har efter årsmötet 2018 bestått av.
Vald till årsmöte 2019
Ordförande

Tomas Jensen

-19

V. ordförande

Mikael Eriksson

-20

Sekreterare

Lisa Danielsson

-20

Kassör

Christina Berg

-19

Ledamot

Rolf Hellberg

-19

Ledamot

Mårten Berg

-20

Ledamot

Marika Ericson

-19

Suppleant

Fredrik Andersson

-19

Suppleant

Anders Andersson

-19

Revisor

Ulf Aronsson

-19

Revisor

Bengt Eriksson

-19

Resultatansvariga har varit för alla våra prov:

Mikael Eriksson

Materialförvaltare
Webbm./ Tidn.red.

Christina Berg
Marika Ericson
Valberedning

SK Ove Nettlebo

-20

Eva Cederblad
Kristina Söderström

-19

-21

Under året har 4 stycken protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte.
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Kommittéerna har under året bestått av:
Jaktprovskommittén: Kristina Söderström, Martin Eriksson, Edy Jernberg och Lisa Danielsson.
Utbildnings och informationskommittén: Christina Eriksson, Rolf Hellberg, Mårten Berg och Marika
Ericson
Utställningskommittén: Rita Ohlsson, Charlotte Jensen och Lisa Danielsson.

Ett stort GRATTIS till våra nya CHAMPIONS i avdelningen
SEJCH
Carnbrings Sigi - Martin Eriksson
Vindvinets Dixi - Anders Björklund
Horsfjärdens SH-Queen of Night - Titti Winterberg
Tappra Sazoo – Philippa Järvinen
SEUCH
Vindvinets Dixi - Anders Björklund
Tappra Sazoo – Philippa Järvinen
SEVCH
Familien Mögelhöjs Bessie - Tomas Jensen
Horsfjärdens Mh-Dana Winner - Eva Cederblad
Tappra Sazoo – Philippa Järvinen
Ni gör ett fantastiskt jobb med Era hundar. GRATTIS än en gång!

VERKSAMHETEN
.
Styrelsen
Mellansvenska Vorstehklubben
Jaktprov
Året började med eftersöksproven. Första provet var Rämen, andra året som det genomfördes där.
Värmen gjorde sitt till, svettigt för funktionärerna som verkligen fick jobba på.
Nästa eftersöksprov Sollerön, Kristina Söderström med sina funktionärer gör som vanligt ett
mycket bra jobb.
Det blev två skogsprov som genomfördes i Säfsens skogar. Fåglarna var inte lätta att hitta men
några pristagare fick vi.
Första gången som ett ordinarie Fullbruksprov genomfördes. Åtta stycken kom till start och två
pristagare slutade provet med. Det krävs en hel del funktionärer och bra marker att få till provet.
Trossnäs ställde upp med markerna och det blev ett mycket bra prov.
Så kommer vi till fältproven, Nederby blev inställt då det var för få deltagare som hade anmält
sig. Antagligen första gången som ett fältprov blivit inställt p.g.a. för få deltagare.
Nästa prov Trossnäs, två dagars prov med många pristagare.
Det har även genomförts särskilda prov på fält på olika platser i avdelningen och det som har varit
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trevligt är, att det varit särskilda prov på skog.
Stor tack till alla våra provledare, vägvisare, domare och markvärdar. Ni är guld värda.
Utställning
Utställningen genomfördes som vanligt på Herrfallet som i år åter var Riksutställning igen.
Kurser – Aktiviteter
Vid Jägartorpet hölls i maj med Ingemar Roselin i spetsen med sina funktionärer där möjligheten fanns att
få träna sina hundar under en helg.
Träningsgrupper har genomförts med lydnad, spår, vatten och apporteringsträning olika platser.
Viltspår
Det genomfördes en uttagning av hundar som hade anmält sig till att får representera MSVK i
Viltspårsmästerskapet som genomfördes i trakten av Arboga. Två stycken deltagare hade anmält sig.
Den som blev representant för MSVK blev Eva Cederblad med Horsfjärdens Mh- Dana Winner.
Ekonomi
Ekonomin redovisas på årsmötet. Budgetförslag framgår av bilaga.
Program
Den planerade verksamheten för 2019 framgår av bilaga och kommer under våren publiceras i tidningen
Svensk Vorsteh, Facebook och på vår hemsida www.msvk.se

Kom ihåg att vi i styrelsen finns till här för alla medlemmar, har ni funderingar eller idéer så tveka
inte att ta kontakt med någon av oss.
För styrelsen
Ordförande
- Tomas Jensen
Vice Ordförande - Mikael Eriksson
Sekreterare
- Lisa Danielsson
Ledamöter, kassör - Christina Berg
- Mårten Berg
- Marika Ericson
- Rolf Hellberg
Suppleanter
- Anders Andersson
- Fredrik Andersson
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