Protokoll fört vid
Styrelsemöte med SVK Södra måndagen den 6 augusti 2018 hos Göran Lang i Lillarp

Närvarande: Göran Lang ordf, Nils Linde v.ordf., Göran Ask ledamot, Johan Karén ledamot,
Martin Ohlsson ledamot samt Agneta Ericsson adj.kassör
Ej närvarande: Tina Bruck samt Lena Karén

§1 Mötets öppnande
Ordf Göran Lang hälsade alla närvarande till dagens styrelsemöte.
§2 Val av mötessekreterare
Till att föra dagens protokoll utsågs Göran Ask
§3 Val av justerare
Martin Ohlsson valdes till att justera dagens protokoll
§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§5 Föregående mötes protokoll
Godkändes och lades till arkivet
§6 Ekonomi
Agneta redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Ekonomin följer lagd plan med smärre
avvikelser.
§7 Inkommande/utgående skrivelser
Nya rutiner kring rapport vid fältprov och utsatt fågel. Rapport skall skickas till SKK.
Provledaren vid aktuellt prov ansvarig.
§8 Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer
Träningshelgen i Stockeboda blev mycket lyckad. Styrelsen tackar alla medverkande som
gjorde denna helg möjlig. Uppföljning kommer att ske genom någon enkel frågeenkät i
föreningens regi.
SVK Södra gratulerar årets Viltspårmästare Geir Törnqvist och Ibbi
Ordinarie prov Eftersöksgrenar i Mala o Sjöarp är genomförda. Fullbruksträningen i Sjöarp
var fullbokat och genomfördes enligt plan.
Beslut: Funktionärer som deltager med egen hund på träningsaktiviteter deltager utan
kostnad.

Provledarrapport till SVK
Styrelsen skall inkomma med rapport om uppdatering och uppföljning av verksamma
provledare.
Agneta Ericsson ansvarig för provledarna har haft provledarträffar med provledarna under
året.
Beslut: De som deltagit på provledarträffarna föreslås fortsatt mandat att verka som
provledare. Övriga provledare som inte deltagit på provledarträffrana föreslår styrelsen att
deras uppgift som provledare upphör efter beslut av SVK
§9 Kommande aktiviteter
Särskilt prov i eftersöksgrenar arrangeras av SVK Södra onsdagen den 8 aug 2018 i
Toppeladugård.
Till träningshelgen är 20 ekipage anmälda.
Planeringen inför årets fältprov är i stort sett klar.
Beslut: Ersättning till markägare 6000 kr per startgrupp
§10 Övrigt
Återbetalning av startavgifter för Pimens Cajsa och Carnbrings Calippo i samband med att
Cajsa hade rymt ( 2 viltspårprov samt 1 utställning)
Beslut: Styrelsen godkände Göran Asks framställan om återbetalning av anmälningsavgifter
pga extra ordinära omständigheter. Göran Ask deltog inte i beslutet. Kassören får i uppgift
att verkställa beslutet.
1 låda jubileumsböcker har skänkts till föreningen från SVK.
Beslut: Styrelsen beslutade att böckerna bör delas ut till nya medlemmar som gör sin första
start så långt böckerna räcker. Ansvarig Göran Lang.
Höstmöte
Beslut: Styrelsen ger ordf Göran Lang i uppgift att planera ett höstmöte för våra
medlemmar.
Informations flöde Hemsida – Facebook
Beslut: Styrelsen ger ordf Göran Lang att i samråd med Tina Bruck planeringen för
föreningens fortsatta informationsflöde. Rapport på nästa styrelsemöte.
§11 Nästa styrelsemöte
Beslut: Tisdagen den 25 september 2018 kl 17:30 hos Göran Lang
§12 Mötets avslutning
Göran tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.

Göran Ask, sekreterare

Martin Ohlsson, justerare

Göran Lang, ordf

