Protokoll
fört vid styrelsemöte med SVK Södra onsdag 20170809 kl 17.30 hos Göran i Lillarp.
Närvarande:
Göran Lang
Jonas Paulsson
Tina Bruck
Johan Karén

ordförande
vice ordförande
sekreterare
Ledamot, via telefon

Lena Karén
Nils Linde
Paul Nilsson
Agneta Ericsson

Ledamot, via telefon
ledamot
ledamot
Adjungerad kassör

§1

Mötets öppnande
Göran öppnade mötet 18.30.

§2

Val av mötessekreterare
Tina valdes

§3

Val av justeringsperson
Nils valdes.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg §7a Inkomna skrivelser.

§5

Föregående mötesprotokoll 170517
Föregående protokoll har justerats, gicks igenom och lades till handlingarna.

§6

Ekonomi
Agneta hälsades välkommen som ny adjungerad kassör. Hon hade ännu inte fått allt material från föregående
kassör och därför inte kunnat sätta sig in i allt eller presentera balans- eller resultaträkning.
Firmateckning
Beslutades att SVK Södras firma ska tecknas, var för sig, av
ordförande Göran Lang, Gudmuntorp Lillarp 108, 243 96 Höör
adjungerad kassör Agneta Ericsson, Gudmuntorp Lillarp 108, 243 96 Höör.
Firmateckningen ska inkludera SVK Södras bankkonton.
Punkten direktjusterades.

§7

Senaste nytt från aktiviteter/kommittéer.
Härnösandshelgen, en lyckad tillställning, där Per-Åke Hellström vann Viltspårmästaren med Klosterskovens
Exxon och gav därmed Södra poäng i Jubileumskampen.
2 prov i eftersöksgrenar har genomförts. I Mala med 41 startande. I Sjöarp med 18 startande. Allt förflöt väl och
de av domarna utsedda bästa hundarna i respektive gren och klass belönades med var sitt SVK Södraglas. Även
domare och provledare erhöll glas. Hundar med betyg 10-10 belönades med Robur presentkort á 500 kr.
Fullbruksträningsträff i Sjöarp med 11 deltagare fungerade mycket väl med olika stationer deltagarna flyttade sig
mellan. Både hundar och förare hade olika erfarenhet av fullbrukets moment.
Provledarutbildning, under ledning av Agneta, har genomförts med syfte att uppdatera provledarna om de nya
jaktprovsreglerna.
Befattningsbeskrivningen för styrelsen gicks igenom och reviderades. Den största förändringen gjordes i
provredovisarens roll där redovisningen renodlas och övriga uppgifter läggs på kassör respektive provledare.
Bilades protokollet.
Instruktion för styrelsen tillsammans med attestordning reviderades. Bilades protokollet.
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Klubbens lokala regelverk för prov samlades i en Jaktprovspolicy för SVK Södra, där regelverket anpassats till
anmälningsförfarande i SKK samt provledarens förtydligade ansvar. Bilades protokollet.
Enkäten som skickats ut till medlemmarna har besvarats av drygt 10%. Nils redovisade huvuddragen i svaren.
Resultatet redovisas på ett medlemsmöte i samband med fältproven den 14/10.
§7a

Inkommande skrivelser
Från Viltspåransvarig Martin Bruck kommer en önskan om att Per-Åke Hellström utbildas till Viltspårdomare.
Beslutades att godkänna att Per-Åke Hellström utbildas till Viltspårdomare i klubbens försorg.
Det har inkommit en fråga från en medlem som undrar huruvida en domare får döma ett ekipage man haft under
träning, på t ex en kurs eller träningshelg.
Noterades att domarkommittén som konsulterats, menar att det inte är förenligt med reglerna och god domaretik
att döma ett ekipage i anslutning till den aktuella aktiviteten och ska därför inte förekomma.

§8

Kommande aktiviteter.
(Manusstopp Svensk Vorsteh 17/1, 17/4, 17/7, 17/10)
Jakt- och fiskemässan Bosjökloster; flera medlemmar har anmält intresse, men det behövs ytterligare någon mera.
Möte för funktionärerna ske 10/8 hos Göran.
Utbildningsdag kring fältprov är planerat till 10/9.
Fullbruksprovet; allt går enligt plan, en funktionärträff hålls helgen innan. Sista anmälningsdag är 1/9 men det är
redan ca 27 inskickade anmälningar.
Fältproven; Angående Skåne- & Frisks prov i Kävlingetrakten är domare, provledare och övriga funktionärer
ordnade. Jaktprovsmiddagen den 14/10 är planerad på Ring Knutstorp, personal på plats tar hand om anmälan
(även för boende och lunchpaket). Markägare för samtliga fältproven bjuds in. Sena Elit kommer att äga rum på
marker kring Tomelilla, domare och provledare är anlitade.
Vid anlitande av domare.
Beslutades att när långväga domare anlitas ska de vara just långväga ifrån så att bidrag från SVK kan sökas.

§10

Övrigt
Noterades att diskussion kring statligt jaktkort fram för allt i samband med jaktprov på fjäll och utländska
deltagande ekipage är på tapeten. Vi avvaktar SVKs direktiv i frågan.

§11

Nästa styrelsemöte
Tisdag 11/10 kl 17.30 hos Göran. Styrelsens arbetsdag den 18/11.

§12

Mötets avslutande
Göran tackade för ett bra möte och avslutade detsamma kl 21.16.
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