
  
   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr. 2-2019  
 

Tid: Den 9 april 2019. 

Plats: Telefonmöte 

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

Frånvarande styrelseledamot: 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 1 2019 godkändes. 

§7. AHK- Lisen kommer att kontakta Marc Dirven för att fråga om han är intresserad av att 
jobba för klubben (med hälsa). 

 Det kommer att bli ett möte med SLU, SKK och klubbens tillförordnade AHK. 

              Klubben jobbar vidare för att hitta en ny AHK. 

     §8.          Ekonomi. Klubben fortsätter tyvärr att tappa fullbetalande medlemmar. 

   Floby gav klubben ett tillskott i kassan, hur mycket återkommer vi med när allt är klart. 

   

  
Behållning på klubbens konton 2019-04-08  
  
Företagskonto 60 436,48 
Handkassa 9 010,00 
Placeringskonto 100 000,00 
SvIVK-Fond 10 000,00 
SKK-Fond 1 826,95 
Forskning och utbildningsfond 60 000,00 
Summa 241 273,43 
  



  
  
Antal medlemmar 2019-04-08  
  
Fullbetalande 145 
Familjemedlemmar 30 
Valpgåvomedlemmar 42 
Hedersmedlemmar 3 
Summa 220 
  

 

               §9. Rapporter och skrivelser 

              In SKK-CS nr 1-2019. Noterat 

In SKK-Icke hänvisning. Noterat  

In SKK-Ny utbildning tävlingssekreterare. Noterat 

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

In SKK-Påminnelse-inbjudan till livesänd information från ordförande i SKK:s 
utbildningskommitte (UK). Noterat 

In SKK-Annons MG Events/MG Shop. Noterat 

In SKK-Resultat från Diciplinnämndens sammanträde 190215. Noterat 

In SKK-Regelmiss Regelrevidering Lydnad. Noterat 

In SKK-Regelmiss Rallylydnad. Noterat 

In SKK-Regelmiss Freestyle. Noterat 

In SKK-Inbjudan till presentation av HD-utredningen. Noterat 

In SKK-Utökat rasregister för domare i grupp 10. Styrelsen röstar JA, Ullis fixar. 

In Svvk/Jörgen Oinonen-handlingar VF. Styrelsen har diskuterat att vår representant på plats 
(Inger) får ta upp en diskussion ang motionen som inkommit. 

 

§10. Utställningar-Floby är precis avklarad och det var en lyckad och bra utställning med 199 
hundar anmälda. 

  
 Mellersta-Kristinehamn, lite få anmälningar än så den läggs ut på klubbens FB sida så att 

alla kan se den igen. 
  
 Klubben kommer att anordna en till inoff utställning i oktober (prel 12/10) på 4H gården i 

Karlstad. PM till den kommer bla att annonseras i Hundsport nr 5 (augusti numret). 
  
 Utställningar 2021-(Stora specialen) ev i Hallstahammar i samband med 

Strömsholmsutställningen. Vi tar mejlbeslut på domare och kollar datum när västra har sin 
utställning. 

 
§11. Kontaktombuden –Inget nytt.  



§12. Medlemsärenden –Inget nytt. 

 §13 Tidningen och hemsidan –tidningen har kommit ut och är lika bra som vanligt.   

§14. Övrigt – Inköp av ett högtalarsystem till klubben att ha på utställningarna. Per och Patrik 
kollar vad som finns och till vilket pris. 

 Ullis mejlar till Ezze så han får lägga in våra planerade möten i aktivitetskalendern på 
hemsidan.  

   

§15. Nya möten kommer att hållas:  13/5 kl. 18.00 

         10/6 kl. 18.00 

§16. Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 

 

Idkerberget  9 april 2019, Ullis Andersers 

 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Per Hedlund, justerare 




