Protokoll fört vid
styrelsemöte med SVK Södra onsdag 20171011 kl 17.30 hos Göran i Lillarp.
Närvarande:
Göran Lang
Tina Bruck
Johan Karén

ordförande
sekreterare
ledamot

Lena Karén
Nils Linde
Paul Nilsson
Agneta Ericsson

ledamot
ledamot
ledamot
Adjungerad kassör

§1

Mötets öppnande
Göran öppnade mötet 18.30

§2

Val av mötessekreterare
Tina valdes.

§3

Val av justeringsperson
Paul valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.

§5

Föregående mötesprotokoll 170809
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§6

Inkommande/utgående skrivelser
Inkommande skrivelser angående ett särskilt prov tillsammans med Drentklubben samt anordnande av ett HZP
med tyska domare på marker inom Södras lokalavdelning gicks igenom och noterades att södra lokalavdelningen
inte handlat felaktigt. Diskussion har förts med domarkommittén.
Huvudstyrelsen har gjort en enkät för att samla in erfarenheter och önskemål från lokalavdelningarna angående en
fortsättning på Jubileumskampen. Tina meddelar HS att Södra inkommer med sitt svar efter medlemsmötet 15/11
samt arbetsmötet 18/11.

§7

Ekonomi
Räkenskaperna gicks igenom och lades till handlingarna.
Inför budgetarbetet 2018; Kassör Agneta gör sammanställning som diskuteras med respektive kommitté.

§8

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.
Fullbruksprovet föll väl ut med tre förstapristagare varav två av dem blev de första Fullbrukschampions inom
SVK. Vidare fyra andrapristagare. Koncept för jubileumsåret blev väl stort, 12 deltagare är mera rimligt.
Beslutades att markägare/visare som tack, bjuds på middag hemma hos Karéns, klubben står för kostnaderna.
Lena och Johan ombesörjer.
Fältutbildning, blev tyvärr inställd inställd, pga för få anmälda.
Klubben hade en monter på Jakt- och fiskemässan på Bosjökloster. Medlemmarna som bemannade montern
gjorde en mycket bra insats, men intresset bland besökarna var inte så stort.
Beslutades att inte klubben i fortsättningen inte ska representeras på mässor o dyl eftersom det är svårt att
utvärdera insatsen.

§9

Kommande aktiviteter.
(Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10)
Fältprov; Skåne- & Frisks prov den 14-15 oktober. Allt är på banan och Skåneprovet har tre grupper, Frisks prov
två.
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Beslutades att gruppindelning inte skickas med i PM eller läggs ut på hemsidan. Däremot kan anmälda ekipage
finnas med.
Sena elit: Mark och funktionärer är klara. Reservdomare vidtalas.
Medlemsmöte den 15/11 planeras på Gåsapågen i Veberöd. Nils bokar.
Beslutades att medlemmarna bjuds på mat kl 18.00, möte kl 19. Enkäten redovisas och medlemmarnas åsikter
samlas in inför planeringen av 2018. Inbjudan läggs på hemsida och på Facebooksidan, skickas ut till
medlemmarna via de mailadresser vi har, vanlig post till resten.
Arbetsdag för styrelsen planeras till 18/11 10.00 hos Göran och Agneta.
Utställning 25/11 Åstorp. Allt är under kontroll.
Årsmöte planeras till 14/3 2018. Tina bokar Hurva, skriver med i annons till sista numret av Svensk Vorsteh.
§10

Verksamhetsår 2018
Grov planering:
Mars träningsträff spår/viltspår
1/4 Vårprov en grupp
15/4 Klubbmästerskap Rinkaby
April Unghundsmönstring
April träningsträff vatten
Vår/försommar: familjedag/ar med olika stationer
13/5 Ordinarie Viltspårprov
19/5 Utställning
22/7 Eftersöksgrenar Mala
4/8 Eftersöksgrenar Blekinge
5/8 Träningsträff i fullbruksgrenarna Blekinge
6/10 Skåneprovet delat
7/10 Frisks prov delat
10/11 Sena elit Cacit
24/11Utställning

§11

Övrigt
Inför nästa (jaktprovs) regelrevidering samlar styrelsen förslag.
Vid önskan om ersättning för utlägg respektive körersättning ska alla använda befintlig ersättningsblankett.
Blanketten behöver uppdateras, Tina ombesörjer.

§12

Nästa styrelsemöte
11/12 kl 17.30 hos Göran.

§13

Mötets avslutande
Göran avslutade mötet 20.31och tackade för detsamma.

Katarina Bruck, sekreterare

Paul Nilsson, justerare

Göran Lang, ordförande
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