Protokoll fört vid
styrelsemöte med SVK Södra onsdag 20170517 kl 17.30 hos Göran i Lillarp.
Kallade:
Göran Lang
Tina Bruck
Johan Karén

ordförande
sekreterare
ledamot

Lena Karén
Nils Linde
Paul Nilsson

ledamot
ledamot
ledamot

§1

Mötets öppnande
Göran öppnade mötet 18.53.

§2

Val av mötessekreterare
Tina valdes.

§3

Val av justeringsperson
Johan valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Tillkommer under övrigt:
Domarkonferens
Viltspårdomarersättning

§5

Föregående mötesprotokoll 170419
Gås igenom och läggs till handlingarna.

§6

Ekonomi
Genomgång av årets första månader.

§7

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.
Viltspårträning; 5 deltagare.
Träningsträff i eftersöksgrenarna 5 respektive 10 deltagare.
Utställningsträning vid 2 tillfällen fungerade väl men få deltagare.
Utställning med 29 deltagare BIS blev Knutstorps Ketty/I Emgård. 15 ekipage startade i apporttävlingen.
Michrima Filippa/E Hagman vann.
Viltspårprovet hade 19 startande ekipage. Per-Åke Hellström med Exxon utsågs av domarna till representant för
södra i Viltspårmästaren, Geir Törnqist med Ibby utsågs till reservekipage.
Angående nytt provledarPM samt provledarutbildning.
Beslutades att göra en uppdatering som en studiecirkel för befintliga provledare.
Angående årlig uppdatering av södras jaktprovspolicy.
Beslutades att bordläggas till nästa möte.
Angående fråga om viltspårdomarnas ersättning från samordnade Martin Bruck
Beslutades att domarna erhåller samma ersättning vid ordinarie prov som vid rörliga prov.
Angående fråga om konferens för södras domare om nya jaktprovsregler etc från Rikard Andersson.
Beslutades att södra står för kostnaden om ca 3000 kr om ej huvudstyrelsen tar den.
Angående glas som inte är graverade.
Beslutades att användas som vinster i lotteri mm.

§8

Kommande aktiviteter.
(Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10)
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För Mingeldagen 25/5 bör den spridas mera på hemsidan och Facebook. Tina ombesörjer.
En Jaktprovmiddag är önskvärt att ordnas vid Skåneprovet och Friskprov. Nils samordnar.
§9

SVK Södra nu och i framtiden
Inför kommande verksamhetsår (2018) Vad vill vi fortsätta med? Vad vill vi börja med? Vad vill vi sluta med?
Beslutades att för skicka ut en enkät ut till södras medlemmar. Nils utformar, Tina skickar ut den via mail
respektive post

§10

Övrigt
Inga övriga frågor.

§11

Nästa styrelsemöte
9/8 kl 17.30 hos Göran.

§12

Mötets avslutande
Göran tackar för ett bra möte och avslutar detsamma 20.35.

Katarina Bruck, sekreterare

Johan Karén, justerare

Göran Lang, ordförande
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