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PROTOKOLL från SvIVKs stvrelsemöte nr. 1-20L9

Tid: Den 5 mars 2019.

Plats: Telefonmöte

Närvarande styrelseledamöter: Lisen Ekström, Per Hedlund , Ullis Andersers, Inger Högberg,
Helena Boo Robertsson, Svante Hallberg.

Frånvarande styrelseledamot : Ellinor Jonsson.

Närvarande suppleant: Leif Vennerström.

Lisen Ekström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Lisen Ekström valdes till mötesordfiirande och Ullis Andersers till mötessekreterare.

Val av justerare: mötesordftiranden Lisen Ekström och Helena Boo Robertsson.

Konstaterades att mötet är beslutsmässigt utlyst och alla behörigt kallade.

Dagordningen faststiilldes med tillägget, In SKK-Utstiillningar 2021 .

Protokoll ftir möte nr l1 och 12 godk?indes.

AHK.

Klubben jobbar vidare fijr att hitta en ny AHK.

Ekonomi.

Behållning på klubbens konton 2019-03 -04

Företagskonto

Placeringskonto

SvIVK-Fond

SKK-Fond

Forskning och utbildningsfond

28 109,7 4

100 000,00

10 000,00

I 826,95

60 000,00

Summa r99 936,69



Antal medlemmar 2019-03 -04

Fullbetalande

Familjemedlemmar

Valpgåvomedlemmar

Hedersmedlemmar

136

29

43

3

Summa 2ll

59. Rapporter och skrivelser

In SKK-CUA-utbildning i Västra Kennelklubbens regi under 2019. Noterat.

In SKK-inbjudan till livesänd information från ordftjrande i SKK:s utbildningskommitte. Infon
skickas vidare till alla uppft)dare med e-post, Ullis fixar.

In SKK-Auktorisationer exteriördomare. Noterat.

In SKK-utökning av rasregister, Jeaneff Lemmeke. Styrelsen har röstat JA, Ullis fixar.

In SKK-Icke hänvisning. Noterat.

In SKK-inbjudan av utländska domare som inte tidigare dömt i Sverige. Noterat.

In SKK-Minnesanteckningar från specialklubbskonferensen. Noterat.

In SKK-Remiss L I 02 -Dj urskyddslagen. Noterat.

In SKK-SRD. Noterat.

In SKK-till avelsfunktionärer. Noterat.

In SKK-Agria Breed Profiles-Irländsk Varghund. Noterat.

In SvVK-Uppfiidarmedaljen. Styrelsen har ingen nominerad, Ullis fixar.

In SKK-Skokloster Summer Show. Noterat.

In SKK-SRD ambassadörer. Noterat.

In SKK-SRD. Noterat.

In SKK-Utstiillningar 2021. Styrelsen kollar efter datum och domare till nästa möte.

In SvVK-Vinthunden nr 1-2019,PM nummer. PM ftir klubbens båda specialer i Kristinehamn,
liten i maj och stora i augusti. lnger fixar.

$ 10. Utställningar: Floby, utställning ftjr alla raser är nu i april. Anmälningamahar börjat att
komma in.
Ett möte gällande enbart Floby är inbokat 2513 kl. 18.00

Kristinehamn, vi i styrelsen har tagit beslut pä att utstiillningen 415 är poängberäknande
trots att den inte kom ut på PM 3 månader fiire, det tog lite längre tid pga svårigheter aff
hitta en domare i tid. Om någon medlem skulle protestera mot detta har de fått chansen att
stt göra det senast den25l2.Ingen medlem har inkommit med något. Denna info lades ut
på hemsidan.
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Kontaktombuden -Inget nytt.

Medlemsärenden - Vi har fått in ett domarftirslag från en medlem som styrelsen
välkomnar.

Tidningen och hemsidan - tidningen kommer snart. Vi är inte B-post tidning längre.

Övrigt - Helena Boo Robertsson är ny valpftirmedlare.

Årsmöte - Den 23/2-lg så var det årsmöte i Pistolskytteklubbens lokal i Jönköping. Det
var tyvärr inte så välbesökt så nästa års möte hamnar längre nomrt.

Styrelsen har diskuterat hur vi ska göra med vandringspriser och diplom med tanke på de
extra kostnader som blir vid utskick. Ett ftirslag som diskuterats är att de som inte kommer
och hämtar sitt/sina diplom/vandringspriser på årsmötet fär skicka in ett frankerat kuvert
ftjr att fa de skickade eller aff de sätter in pengar på klubbens konto.

Nya möten kommer att hållas: 2513kL.18.00 inftjr Floby.

9/4 kl. 18.00

l3l5 kl. 18.00

r0/6 kl. 18.00

Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet.

Idkerberget 5 mars 2019, Ullis Andersers
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ttr*, UOström, mötesordförande
i

Helena Boo Robertsson, justerare


