Protokoll fört vid
extra styrelsemöte med SVK Södra onsdag 20170419 kl 18 hos Göran i Lillarp.
Närvarande:
Göran Lang
Jonas Paulsson
Tina Bruck
Johan Karén

ordförande
vice ordförande via telefon
sekreterare
Ledamot via telefon

Lena Karén
Nils Linde
Paul Nilsson

Ledamot via telefon
Ledamot via telefon
ledamot

§1

Mötets öppnande
Göran öppnande mötet kl 18.10 när alla kopplat in sig i konferensen.

§2

Val av mötessekreterare
Tina valdes.

§3

Val av justeringsperson
Paul valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordning med följande tillägg under §9 Övrigt:
- Bidrag till Cancerfonden för avgående styrelseledamöter.
- Kommunikation i klubben.
- Info från domarkommittén.

§5

Föregående mötesprotokoll 170328
Protokollet lades till handlingarna.

§6

Särskilt prov 170412
Inkommande skrivelse från Västsvenska ang ett särskilt prov inom deras geografiska område arrangerat av
medlemmar från södra. Göran sammanfattade ärendet vilket därefter diskuterades grundligt.
Noterades att provet arrangerats enligt reglementet, en åsikt som även delas av Västsvenska lokalavdelningens
styrelse.
Samordnaren av särskilda prov samt kassören har tagit upp frågan huruvida provet anmälts korrekt.
Noterades att provet anmälts i tid och att provledaren ansvarat för att kontrollera att deltagarna betalat i tid.
Beslutades provet kan redovisas enligt gängse regler.
Johan och Nils deltog inte i beslutet.

§7

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.
Klubbmästerskapen har genomförts med 18 deltagare där unghundsklassen vanns av Martin Ohlsson med
Paulssons Ask och Vuxenklassen av Tok Mostert med Michrimas Flinga.
Unghundsträffen hade 5 deltagande unghundsekipage, varav en var ny medlem.
Träningsträffen genomfördes med 7 deltagare, varav några nya. Få deltagare jämfört med andra år vilket kan bero
t ex att det var tidigt på säsongen och/eller att det var samma helg som Unghundsträffen.
Klubbens gasolgrill fungerar inte tillfredsställande.
Beslutades att införskaffa en ny grill. Lena ombesörjer.

§8

Kommande aktiviteter.
(Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10)
Allt klart för de kommande aktiviteterna i april och maj. Ännu få anmälda till Utställning och Viltspårprov.
Bör promota på hemsida och FB-sida. Tina ombesörjer.

1
SVK Södra

info@svksodra.se

www.svksodra.se

Till Fullbruksprovet har anlitats ytterligare en Viltspårdomare; Carina Follstam. Noterades att 8 ekipage redan är
anmälda till provet.
Provmarker och domare är klara för hösten.
§9

Övrigt
Beslutades att effektuera gåva till Cancerfonden för fem avgående styrelsemedlemmar från åren 2015, 2016,
2017.
Paul informerade från Domarkommittémöte där man diskuterat hanteringen av egenskapsblanketter vid anmälan
och redovisning av prov. Provledarna informeras efter Fullmäktige.
Noterades att korrespondens och kommunikation i klubbens inte alltid genomsyras av en god ton samt respekt för
varandra. Arbetet i klubben ska genomsyras av samverkan och vårt gemensamma intresse för hundarnas bästa,
inte av medlemmars egenintressen. Styrelsen ska verka för att alla klubbens medlemmar och funktionärer ska
känna sig välkomna och inkluderade.

§10

Nästa styrelsemöte
17 maj kl 17.30 hos Göran i Lillarp.

§11

Mötets avslutande
Göran avslutade mötet 18.54.

Katarina Bruck
Sekreterare

Paul Nilsson
Justerare

Göran Lang
Ordförande
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