Protokoll fört vid
styrelsemöte med SVK Södra måndag 20181012 kl 17.30 hos Göran i Lillarp.
Närvarande:
Göran Lang
Nils Linde
Tina Bruck
Göran Ask

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot

Johan Karén
Lena Karén
Martin Ohlsson
Agneta Ericsson
Maria Sandström

ledamot
ledamot
ledamot
Adjungerad kassör
Valberedningens ledamot §1-5

§1

Mötets öppnande
Ordförande Göran hälsade alla välkomna och öppnade mötet 19.10.

§2

Val av mötessekreterare
Tina valdes.

§3

Val av justeringsperson
Göran A valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.

§5

Valberedningens punkt
Maria redogjorde för hur valberedningens arbete fortskrider.

§6

Föregående mötesprotokoll 180926
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§7

Ekonomi
Arbete med bokslut och budget fortskrider. Ekonomin är under kontroll.
Beslutades att inköp av priser och plaketter samt förslag på användande av Frisks medel bordläggs till nästa möte.
Tina uppdaterar inventeringslista och skickar till Agneta.

§8

Inkommande/utgående skrivelser
Medlemmarnas förslag på motioner till Fullmäktige 2019 ska lämnas in till lokalavdelningarnas styrelser. Tina
lägger info om detta på hemsidan.
Synpunkter på jaktprovsregler inför revision av desamma och ev införande av unghundstest och avelstest kan
medlemmarna skicka in till lokalavdelningarnas styrelser. Tina lägger info om detta på hemsidan.
Domarkommittén har skickat förfrågan om behov av jaktprovsdomare.
Beslutades att klubben i dagsläget inte har något behov att utbilda någon ny fält- och eftersöksdomare.
Hederstecken diskuterades och förslag på mottagare gicks igenom.
Beslutades att bordlägga frågan till nästa möte. Tina inventerar och kompletterar listan om vem som fått tecken
tidigare.

§9

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.
Utfallet av aktiviteterna har varit positivt. Under Frisks prov fick man ta till den reservmark man hade till
förfogande. På övriga prov har markerna räckt till. Förläggningen på Tryde 1303 har fungerat mycket väl.
Till utställningen var det 31 anmälda vilket är få för att vara en höstutställning. På utställningsträningen i
Skånehallen, Klippan, veckan innan deltog 7 ekipage.
Noterades att inför nästa utställning bör vi sprida info på sociala medier än mer. Nästa tillfälle bör Boulehallen
om möjligt bokas en kväll ca en vecka innan, för att kunna träna på samma ställe som utställningen ska äga rum.
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§10

Kommande aktiviteter.
Kalendarium för 2019 grovplaneras utifrån i anmälda prov respektive önskemål från medlemsmötet.
För vårprovet är det anmält en dag.
Beslutades att om intresset är stort kan ett särskilt prov anordnas av klubben.
Ansökan om bidrag för långväga domare 2018 är gjort.
Vandringspriset Silverhunden (instiftat av SVK Södra) har inte delats ut på några år eftersom det delas ut till
bästa hund i odelat prov och klubben inte haft något sådant.
Beslutades att inte göra några förändringar i statuterna då intresset för odelade prov kan öka igen.
Ett vandringspris med statuter har skänkts till klubben av Louise Johansson.
Beslutades att ta emot vandringspriset.
Beslutades att årets funktionär tilldelas priset från Huvudstyrelsen, mottagare utsågs.
Beslutades att det ordinarie viltspårprovet, med tilldelande av vandringspris i AKL och ÖKL samt de senaste åren
uttagning av klubbens representant till Viltspårmästaren, ändras till ett rörligt viltspårprov anordnat av klubben.
Det innebär att anmälan sker till provledare och betalning sker på plats.
Beslutades att ett samarbetsavtal ska skrivas med viltspårdomarna.

§11

Övrigt
Inga övriga frågor fanns att hantera.

§12

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte i samband med arbetsmöte 190210 kl 10 hos Göran i Lillarp.

§13

Mötets avslutande
Ordförande Göran avslutade mötet kl 22.50.

Katarina Bruck, sekreterare

Göran Ask, justerare

Göran Lang, ordförande
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