Protokoll fört vid
styrelsemöte med SVK Södra tisdag 20180130 kl 17.30 hos Göran i Lillarp.
Kallade:
Göran Lang
Jonas Paulsson
Tina Bruck
Johan Karén

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot

Lena Karén
Nils Linde
Paul Nilsson
Agneta Ericsson

ledamot
ledamot
ledamot
Adjungerad kassör

§1

Mötets öppnande
Ordförande Göran öppnade mötet 18.45

§2

Val av mötessekreterare
Tina valdes.

§3

Val av justeringsperson
Lena valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5

Föregående mötesprotokoll 171211
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§6

Inkommande/utgående skrivelser
Från huvudstyrelsen/kommunikation och Gerd Nilsson har inkommit önskemål om synpunkter på ny hemsidas
innehåll. Alla medlemmar kan bidra via mail till Gerd. Läggs på hemsidan, ombesörjs av Tina.
Från huvudstyrelsen/regelrevideringsgruppen och Ingmar Tykesson har inkommit önskemål om synpunkter på
kommande regelrevidering. Förslag lämnas skyndsamt till Södras styrelse. Läggs på hemsidan, ombesörjs av
Tina.

§7

Ekonomi
Årsbokslut 2017 respektive Budget 2018 gås igenom.
Beslutades att Frisks medel 2018 (utöver fältprovet) används till familjehelg i juli.

§8

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.
Inget nytt att rapportera.

§9

Kommande aktiviteter.
(Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10)
Inför Klubbafton och årsmöte är allt klart.
Beslutades att Jubileumsböcker kan ges vid avtackning för domare och funktionärer som tjänstgjort under lång
tid.
Beslutades att ett bidrag om 250 kr/st skänks till Cancerfonden i avgående styrelsemedlemmars namn.
Angående årets funktionär i SVK meddelas SVK Södras årets funktionär.
Provledarutbildning för nya provledare påbörjas i februari med tre tillfällen teori. Aspiranttjänst för blivande
provledare görs både på prov i eftersöksgrenar och vid fältprov. Befintliga provledare kallas till
uppföljningsträffar senare under året.
Beslutades att de provledare som inte deltar i någon uppföljningsträff kommer att strykas från provledarlistan.
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Unghundsmönstringen sker i Östra Karaby.
Beslutades att utbetala ersättning om 1000 kr för dagen.
Vid utställningen i Hässleholm kommer vi att dela anläggningen med Taxklubben, vilken också bidrar till hyran
för densamma.
Vid eftersöksproven i sommar, kommer man sträva efter att vid spåren ha gås i Mala respektive räv i Sjöarp. I
Sjöarp är antal ekipage på grund av marktillgång, begränsat till 20 st.

§10

Nya stadgar, typstadgar från SKK
Stadgarna gicks igenom. Inga stora förändringar.

§11

Övrigt
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§12

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är konstituerande vid årsmötet 14/3.

§13

Mötets avslutande
Göran avslutade mötet 21.20 och tackade för gott arbete.

Katarina Bruck, sekreterare

Lena Karén, justerare

Göran Lang, ordförande
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