
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr. 10-2018  

 

Tid: Den 11 december 2018. 

Plats: Telefonmöte 

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

Helena Boo Robertsson.  

Frånvarande styrelseledamöter: Jenny Falk, Ellinor Jonsson. 

Tjänstgörande suppleant: Svante Hallberg. 

                   Frånvarande suppleant :Leif Vennerström. 

 

§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 och Per Hedlund. 

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

§5. Dagordningen fastställdes. 

§6. Protokoll för möte nr 9 godkändes. 

§7. AHK- RAS är sammanställt och utskickat till styrelsen för påseende innan det läggs ut på 

hemsidan så att medlemmarna kan läsa och ev tycka. En skillnad från tidigare är att det 

finns en ”stark rekommendation” att hjärtundersöka både tik och hane inför parning. 

              Klubben jobbar för att hitta en ny AHK. 

     §8.          Ekonomi.  

   Klubbens almanacka har sålt bra det finns bara något enstaka ex kvar. 

    

   Behållning på klubbens konton 2018-12-10 

  

   Företagskonto 25 592,06 
 Placeringskonto 100 000,00 
 SvIVK-Fond 0,00 
 SKK-Fond 1 826,95 
 Forskning och utbildningsfond 70 000,00 
 Summa 197 419,01 
 



   

   Antal medlemmar 2018-12-10 

  

   Fullbetalande 161 
 Familjemedlemmar 32 
 Valpgåvomedlemmar 45 
 Hedersmedlemmar 3 
 Summa 241 
  

               §9. Rapporter och skrivelser 

 In SKK-Nya SRD. Info kommer att läggas ut på hemsidan. Inger fixar.  

 In SKK- CS protokoll nr 5-2018. Noterat. 

 

 §10. Utställningar: 2019 Klubben har redan tidigare nämnda utställning i Floby i april. Två 

specialer + stora specialen. Finns det någon som vill anordna en till special så hör gärna av 

er till någon i styrelsen.   

 

§11. Kontaktombuden –Västra, Svante och Jessica hade planerat en träff i november men den 

blev inställd pga för få anmälningar. Nytt försök till våren igen. 

§12. Medlemsärenden - Inget nytt 

 §13 Tidningen och hemsidan – Tidningen har nyss kommit ut. Vi har även fått ett 

utgivningsbevis för webbsidan.           

§14. Årsmöte – Den 23/2-19 så är det årsmöte i Pistolskytteklubbens lokal i Jönköping.  

 §15.        Övrigt-Rasmontern på Stora Stockholm var jättefin. I rasparaden knep vi en hedrande 2:a

    plats på söndagen. Styrelsen vill tacka alla inblandade för ett jätte bra jobb. 

§16. Nya möten kommer att hållas: 14/1-19  kl. 18.00. 

                                                                      4/2-19  kl. 18.00  inför årsmötet 

§17. Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

Idkerberget 11 december 2018, Ullis Andersers 

 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Per Hedlund, justerare 

 
Företagskonto 
 

 

 

  


