Information från Styrelsemöten med SVK Södra under 2015
Nedan presenteras beslut och information som är av vikt. Frågor besvaras av styrelsen.
151209






Valberedningens arbete fortgår. På tur att avgå eller ställa upp för omval är Maria (ledamot
på 2 år) och Cicci (ordförande på 1 år). Maria meddelar att hon inte önskar fortsätta.
Budget diskuterades och budgetförslag från kommittéerna ska vara inlämnat till kassören
senast till årsskiftet.
Efteranmälning till prov och utställning ska endast gälla vid möjlighet och annonseras då på
hemsidan. Den ”stående” efteranmälningsveckan utgår för att tydliggöra vikten av anmälan i
tid och minska arbetet med att jaga betalningar.
Anmälningsavgifterna justeras utifrån dyrare omkostnader enligt följande:
Eftersöksgrenar: ordinarie och särskilda: 300 kr
Ordinarie Fältprov: delat: 500 kr, Frisks: 300 för Södras medlemmar, Sena Elit 550 kr, Odelat
600 kr.
Särskilda fältprov: delat 350 kr
Antal grupper/prov styrs av respektive provmark.
Priset kvarstår för Viltspår ordinarie och rörliga, samt för utställning.
Träningsträff, Klubbmästerskap och unghundsträff: 200 kr/hund.
På grund av ökade omkostnader ska det tas betalt för fika, korv och mat vid olika aktiviteter.
___________________________________

150922





Koll av Chip-märkning kommer att göras som stickprov på klubbens prov, ffa hundar som
startas för första gången i Södra. Vid utställning kan om möjligt alla kollas.
Martin Bruck kommer att ta över som samordnare för Viltspår i klubben. Ingmar Tykesson
fortsätter dock som redovisare av desamma.
Hemsidan är uppsagd och en ny ska skapas. En ny domän (svksodra.com) införskaffas för att
kunna göra hemsidan klar innan den lanseras och kopplas till svksodra.se.
Anders Håkansson och Paul Nilsson föreslås som Södras kandidater till preparandkurs för
domare.
___________________________________

150812






Eventuella kostnader för licens i samband med att startpistolen överförs till Cicci Landén,
bekostas av klubben.
De reviderade attestreglerna läggs in i instruktionen för styrelsen.
Klubben kommer att köpa in vitfågel, ca 25 kr/st.
Klubben köper ett utställningstält för 1000 kr.
Ansökan för provdatum för 2016 skickas in till SVKs provsekreterare.
___________________________________

150713






Budgeten revideras eftersom aktuell budget inte längre kan hållas, ff a med hänsyn till högre
markersättningar. Pia informera revisorerna kring detta.
Frisks medel för fältprovet till Frisks minne kommer medlemmarna till gagn genom att de
betalar en reducerad avgift om 250 kr/hund (mot ord 450 kr). Södras medlemmar har förtur
till detta prov.
Klubbens startpistol ska överföras på Cicci Landén (mot tidigare Agneta Ericsson).
Allt material finns nu fördelat på olika ställen utifrån var de används oftast/hos ansvarig i de
olika kommittéerna. Tina ansvarar för att det upprättas en inventeringslista senast 151231.
___________________________________

150706



Klubben antar erbjudandet av SVK Huvudstyrelse att anordna ett Fullbruksprovet under
Jubileumsåret 2017.
Ersättningen för provmarker höjs till 4000 kr/grupp (max 12 hundar) och dag, då det inte
varit möjligt att funna provmarker till lägre ersättning.
___________________________________

150421










Det bidrag som tidigare år utgått till lokalavdelningar som anordnar Ordinarie Fullbruksprov
uteblir fr o m 2015, därför tas aktivitetsmedlen (om ca 7000 kr ) från Frisks fond till detta
ändamål.
Klubben har problem med att anmälningar och ff a betalningar för aktiviteter inte sker i tid.
Anmälan till prov/utställning innebär både anmälningsblankett OCH betalning. Inget annat
godtas. Om en deltagare uteblir utan giltigt förfall, ska denne ändå betala.
Frågorna som tagits upp på Klubbafton och Årsmötet gicks igenom och följs upp; ang
utbildningsönskemål, Cacit-prov och odelat prov.
Befattningsbeskrivningar och Attestregler gicks igenom och renskrivs av Tina respektive Pia.
Läggs därefter ut på hemsidan.
Uppdatering kring beslutet om att klubben inte uppvaktar vid födelsedagar ej heller närvara
vid begravningar. Det grundar sig i att inte missa någon. Att tända ett ljus/hålla en tyst minut
är dock lämpligt.
Hemsidan bör förnyas och till en rimligare kostnad än befintlig. Johan och Tina tittar på
alternativ.
___________________________________

150225, 150325









Enligt beslut i SVK huvudstyrelse ska en checklista för bland annat fågelutsättning följas och
skrivas på vid varje fältprov. Johan & Lena ombesörjer att alla Provledare och domare får
information om denna.
Styrelsen ställer sig bakom det förslag arbetsgruppen för användande av Frisk´s arv satt upp.
Markhyra om 5000 kr för två dagar på Fullbruksprovet 2015 beviljas.
Eventuella kostnader i samband med anatomiutbildning för exteriörbeskrivare för Agneta
Ericsson ska tas av klubben.
Klubben tar emot det nyinstiftade Vandringspriset till Tommy Olssons minne tillsammans
med dess statuter, från familjen Kehler.
Pokalfogdens förslag på Vandringsprisernas utdelning för år 2014 godkänns. Dessutom att
vandringspriserna gås igenom eftersom några inte har plats för fler inteckningar.
Agneta Ericsson, fd kassör, är kvar som firmatecknare t o m årsmötet 150325.
___________________________________
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SVK firar 100års jubileum 2017, till vilket en jubileumsskrift ska skrivas. Varje lokalavdelning
ska samla information om sina 100 år. Södra behöver därför leta upp en representant för
informationsinsamling och skrivande.
Klubben kommer att erhålla en film från ett jaktprov på 50-talet. Filmen ska överföras till ett
modernare format , på klubbens bekostnad, för att kunna sparas till framtiden.
Arbetsgruppen för arvet från Inga & Hugo Frisk består av Cicci & Agneta med Tina som
sekreterare. Gruppen tar fram förslag på hur medlen ska användas och förvaltas. Det
presenteras på Klubbafton och tas beslut om på Årsmötet.
Pia Christiansson blir adjungerad kassör i klubben. Överlämning ska ske direkt, Cicci ansvarar
för att så görs och att kontakt upprättas mellan Agnet a och Pia.
Firmateckning för Cicci och Pia protokollfördes och direktjusterades.
För kommande Klubbmästerskap och Unghundsträning betalas markhyra på 1000 kr/dag
enligt markupplåtarens önskemål.
Fullbruksprov planeras till den 17-18 oktober, i Blekinge med 10 möjliga startande. Södras
medlemmar kan ej ha förtur då det är enda ordinarie Fullbruksprov i landet i år. Karéns
samordnar.
Anmälan till aktiviteter förtydligas. Om platser finns efter sista anmälningsdag tas alltid
efteranmälningar emot, mot 100 kr extra. Kvitto ska kunna visas upp av deltagaren för att
styrka när betalning är gjord.
Utskick och kallelse till Klubbafton och Årsmöte kommer inte att göras via post, med stöd av
de nya reviderade stadgarna. Annonsering sker på hemsidan. Enskilda medlemmar ska kunna
få materialet skickat till sig efter kontakt med Tina.
Allt material klubben äger ska delas upp och förvaras på de platser där de används oftast.
Tydlig förteckning görs.

