
  
   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr. 7-2019  
 

Tid: Den 9 september 2019. 

Plats: Telefonmöte 

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

Frånvarande styrelseledamot: Ellinor Jonsson. 

                   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 Svante Hallberg. 

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

§5. Dagordningen fastställdes.  

§6. Protokoll för möte nr 6 2019 godkändes. 

§7. AHK-Klubben jobbar vidare för att hitta en ny AHK. 

 Klubben lägger ut på hemsidan info/länk till SKK /Norska sidan ang det som händer i 
vårat grannland med sjuka hundar. 

§8.         Ekonomi-Utställningen i Sifferbo gick bra ekonomiskt och pengarna som kom in på 

 auktionen går till klubbens forskningsfond. 

 Klubben ska försöka att fånga upp de valpgåvomedlemmar som har ”ramlat ur” dvs de 
som inte  förlängt sitt medlemskap i klubben.  

  Behållning på klubbens konton 2019-09-09 
 

  Företagskonto 60 143,83 
Handkassa 0,00 
Placeringskonto 100 000,00 
SvIVK-Fond 8 770,00 
SKK-Fond 1 826,95 
Forskning och utbildningsfond 60 000,00 
Summa 230 740,78 

  



Antal medlemmar 2019-09-09 
 

  Fullbetalande 160 
Familjemedlemmar 29 
Valpgåvomedlemmar 35 
Hedersmedlemmar 3 
Summa 227 

 

  

    

§9. Rapporter och skrivelser 

23/8 In SKK-VB Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst. Noterat. 

27/8 In SKK-Auktorisationer SvVK. Noterat. 

29/8 In SKK-Påminnelse seminarium domar- och utställningsansvariga. Lisen och Jessica är 
anmälda. 

2/9 In SKK-CS nr 5-2019. Noterat. 

5/9 In SKK-SKK stoppar temporärt norska hundar från att delta….Vi skriver ut lite info på 
hemsidan med länkar till bla SKK. 

 
 
§10.   Utställningar 
           

  Specialen i Sifferbo gick bra med hela 44 hundar anmälda. Enligt utställarna så var det ett väl 
genomfört arrangemang. 

   
  Karlstad-Lite anmälningar i dagsläget. Vi jobbar vidare och inväntar besked ang smittan i Norge. 

Klubben lägger ut på MG event och på klubbens sida att om utställningen inte blir av så betalar 
vi tillbaka anmälningsavgiften. 

   
  Mellersta-planerar en utställning i Kristinehamn i vår, vi återkommer med domarförslag och 

datum när det är klart. 
   

§11. Kontaktombuden –  Östra har haft en träff den 7/9. Det var en del ”nya” ansikten anmälda. Det 
var en trevlig träff där de gick igenom hälsa, sjukdomar, de gick även igenom lite vad som är 
giftigr för våra varghundar. tränade lite HLR på hund och sedan lite trimning och 
utställningträning.  

§12. Medlemsärenden –Inget nytt. 

§ 13  Tidningen och hemsidan – Tidningen är precis utkommen och är lika bra som vanligt så TACK 
Inger.  

§14. Övrigt –Regeländringar, uppdaterade regler tas upp på nästa möte. 

  Årsmöte 2020- Ett förslag är Örebro brukshundklubbs lokaler. Lisen kollar om det är ledigt.  

  

 



§15. Nya möten kommer att hållas: 21/10 kl. 18.00 

         18/11 kl. 18.00 

         17/12 kl. 18.00 

 

§16.         Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 

 

Idkerberget  9 september 2019, Ullis Andersers 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Svante Hallberg, justerare 


