Protokoll fört vid
styrelsemöte med SVK Södra tisdag 20170328 kl 15 hos Göran i Lillarp.
Närvarande:
Göran Lang
Jonas Paulsson
Tina Bruck
Johan Karén

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot

Lena Karén
Nils Linde
Paul Nilsson

§1

Mötets öppnande
Göran öppnade mötet 16.30.

§2

Val av mötessekreterare
Tina valdes.

§3

Val av justeringsperson
Nils valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.

§5

Föregående mötesprotokoll 170306 samt konstituerande 170315
Protokollen lades till handlingarna.

ledamot
ledamot
ledamot

Beslutades att protokollen är justerade när de gåtts igenom och ev rättats via mailkonversation. Protokollen
undertecknas av justerare och ordförande vid nästkommande möte.
Beslutades att protokollen från och med årsmötet i år läggs på hemsidan ut i sin helhet.
§6

Inkomna/utgående ärenden.
Inga ärenden fanns att behandla.

§7

Ekonomi
Protokollet 20161207 anses inte återspegla de diskussioner som fördes under mötet. Beslut angående avgiftsfritt
årsmöte för medlemmarna är inte protokollfört.
Beslutades att återbetala 100 kr för maten på årsmötet. Kassör Pia ombesörjer.
Noterades att Swish fortfarande kan användas, trots nya regler 2016. Betalande bör ges möjlighet att få kvitto.
Resultat- och balansräkning för första kvartalet läggs till handlingarna.

§8

Ärenden/senaste nytt från huvudstyrelsen
SKK´s organisationsutredning diskuterades grundligt. Huvudfrågorna besvarades, likaså enkäten. Göran kommer
att närvara vid SVKs telefonmöte 170329 och redogöra för södras ståndpunkter.
Fullmäktige 20170603-04.
Beslutades att Göran Lang och Tina Bruck representerar södra. Nils Linde respektive Johan Karén valdes som
personliga suppleanter i nämnd ordning.

§9

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.
Johan redogjorde för senaste mötet ang Fullbruksprovet samt dess anmälningsförfarande.
Beslutades att Johan och Lena ges mandat att sköta lottning av platser till provet.
Angående prisplaketter som inte delats ut för åren 2015 och 2016.
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Beslutades att förstapristagare erhåller en plakett i silveroxid. Plaketterna lämnas ut av Tina. Information läggs ut
på hemsidan.
Noterades att några av 2016 års diplom har felaktigt datum. Nya skrivs ut om medlemmarna önskar. Ombesörjs
av Tina. Information läggs ut på hemsidan.
§10

Kommande aktiviteter.
(Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10)
Kommande aktiviteter och prov gicks igenom. Marker och domare är i stort sett klart. All tillgänglig information
annonseras på hemsidan.
Nils åtar sig att verka som samordnare för jaktprov.
Beslutades att klubben bokar, liksom tidigare år, en helårsprenumeration i Svensk Vorsteh. Nästa annons berör
proven i eftersöksgrenar, fullbruksträning, utbildningsdagen om fältprov samt proven i oktober.
Beslutades att en trivseldag ordnas i Lillarp 170525 med syfte att medlemmarna får träffas och mingla samt
framföra sina åsikter och önskemål.
Beslutades att köpa in 6 stycken lyktor till utställningarna samt skyltar för desamma. Lena ombesörjer.
Beslutades att erforderliga priser för utställningen och dess apporttävling köps in. Lena ombesörjer.
I anslutning till utställningen i maj ordnas två utställningsträningar i Lillarp.
Beslutades att södras representant i Viltspårmästerskapen i Härnösand ersätts med, förutom deltagaravgift,
boende och resa, jämförbart med vandrarhemsboende och milersättning ca 200 mil T&R. Tina preliminärbokar
boende.

§11

Övrigt
Jonas informerade om Jägarförbundet Skånes arbete med frågan om utsättning av fågel.
Noterades att medlemmar i vissa fall inte känt sig välkomna på Södras arrangemang. Styrelsen ska verka för att
alla ska känna sig välkomna och inkluderade.

§12

Nästa styrelsemöte
170517 kl 17.30 hos Göran i Lillarp (därefter 170809).

§13

Mötets avslutande
Göran avslutar mötet 20.08.

2
SVK Södra

info@svksodra.se

www.svksodra.se

