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 PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr. 3-2018  
 

 Tid: Den15 Maj 2018. 

 Plats: Telefonmöte 

Närvarande styrelseledamöter: Lisen Ekström, Per Hedlund, Ullis Andersers, 

Ellinor Jonsson. Tjänstgörande suppleanter: Svante Hallberg , Leif Vennerström. 

       Frånvarande: Inger Högberg, Helena Boo Robertsson, Jenny Falk. 

        

 

 

§1.      Lisen Ekström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2.      Lisen Ekström valdes till mötesordförande och Ullis Andersers till mötessekreterare. 

 

§3.      Val av justerare: mötesordföranden Lisen Ekström jämte med Leif Vennerström. 

 

§4.      Konstaterades att mötet är beslutsmässigt och alla behörigt kallade. 

 

§5.      Dagordningen fastställdes.  

 

§6.     AHK hade meddelat ordföranden att de håller på att arbeta med RAS. 

 

§7.    Tidigare protokoll nr 2 godkändes.  

 

§8.     Ekonomi 

 

          

 
  Behållning på klubbens konton 2018-05-14 

  Företagskonto 32 345,94 

Placeringskonto 100 000,00 

SvIVK-Fond 233,65 

SKK-Fond 7 420,95 

Forskning och utbildningsfond 70 000,00 

Summa 210 000,54 

  

  

   
 
Antal medlemmar 2018-05-14 
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  Fullbetalande 148 

Familjemedlemmar 28 

Valpgåvomedlemmar 32 

Hedersmedlemmar 3 

Summa 211 

 

§9.    Rapporter och skrivelser 

 

         In SKK-Nyhetsbrev 5 klubb. Noterat. 

         In SKK-Inbjudan till Webbseminarium om GDPR. Inger deltog på detta. 

         In SKK-Utskick från SKKs valberedning. Noterat.   

         In SKK-Utökning av rasregister. Klubben röstar JA, Raserna inte berör oss. Ullis  

         mailar svar.                

         In SKK-GDPR support – telefon. Noterat 

         In Svvk-Skokloster Summer  Show 2018. Lisen har meddelat att vi inte deltar i år.  

 

§10.   GDPR-  GDPR nya dataskyddsförordningen börjat att gälla from 25/5 – 18.                   

           Alla i styrelsen har haft tillgång till utbildning via SKK på nätet.  

           De förslag till åtgärder som Inger föreslagit godkändes och vi kommer att arbeta vidare                     

          enligt dessa. 

           Det kommer att ansökas om ett utgivningsbevis för hemsidan. Tidningen Varghunden                             

          faller under tryckfrihetsförordningen .                     

            

§11.   Utställningar : 

          Kristinehamn: Hundar anmälda 36 st.  

          Efter Västras utställning i September kommer vi utvärdera hur antalet anmäla varit till  

          våra specialer. Ska vi dra ner ytterligare eller vad kan vi göra för att få flera intresserade  

           av att ställa ut sina hundar  för rasspecialister. 

 

          Morokulien- Beslut har tagits vad gäller On The Border. 

          I inbjudan till den svenska utställningen i Morokulien står: Utställningen på den                 

svenska sidan av gränsen följer Svenska Kennelklubbens utställningsregler. 

Vad betyder det med avseende på medlemskap? 

”Hundägaren ska vara medlem i SKK eller i erkänd utländsk kennelklubb. För 

          deltagande i special/rasklubbsutställningar är medlemskap i arrangerande klubb 

          obligatoriskt om inte annat anges.”  Detta är enligt SKK regel. 

I fallet med Morokulien gör vi dock ett undantag och som innebär att medlemskap i 

rasklubben inte är nödvändig vid denna utställning. 

 

 

          Diskuterades domare för stora specialen 2020. 

 

§12.   Kontaktombuden –  Lisen har kallat till möte men få deltog, Nytt möte kommer senare. 

         

§13.   Medlemsärenden –  Inget nytt. 

 

§14.   Tidningen och hemsidan –Inget nytt. 

  

§15.  Övrigt: Beslut att Anna och Per Hedlund trycker upp 10st västar till personal under 
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         Morokulien.  Till ett självkostnadspris, 1 000:- till ändamålet. 

          

 

§16. Nya möten kommer att hålllas  :  12/6 kl. 18.00                                    

                                                             9/7 kl. 19.00 
                                                             13/8 kl. 18.00 

                                                             11/9 kl. 18.00 

                                                             15/10 kl. 18.00 

                                                             12/11 kl. 18.00 

                                                             11/12 kl. 18.00 

 

§17. Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

   

Idkerberget 15 Maj 2018, Ullis Andersers 

 

                                                                                        

                                                                                      

_________________________                    ___________________  

Lisen Ekström, mötesordförande                 Leif Vennerström, justerare 
                  
 




