
  
   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr. 12-2020  
 

Tid: Den 13 februari 2020. 

Plats: Telefonmöte 

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

Frånvarande styrelseledamot: Per Hedlund. 

                   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 11 2020 godkändes. 

§7. AHK-Alla i AHK har avgått med omedelbar verkan. Detta bland annat pga av beslutet på 
förra mötet där styrelsen avslog AHK's förslag att ansöka om att införa hälsoprogram nivå 
1, för vår ras avseende DCM. Styrelsen vill diskutera ett eventuellt sådant steg med våra 
uppfödare först och vill använda den kommande konferensen för detta. 

               Eftersom Johanna avgått ur AHK så kommer hon inte närvara vid SKK´s avelskonferens 
21-22 mars. 

                             AHK mejlen har styrts om till Lisen tills vi har en ny fungerande AHK igen.  

§8.         Ekonomi 

 Inger har skickat en påminnelse till de som inte betalat in medlemsavgiften i december och 
januari.   

   

   Behållning på klubbens konton 2020-02-12 
  

   Företagskonto 32 576,25 
 Placeringskonto 100 000,00 
 Handkassa 0,00 
 



SvIVK-Fond 8 770,00 
 SKK-Fond 1 826,95 
 Forskning och utbildningsfond 74 185,00 
 Summa 217 358,20 
 

   Antal medlemmar 2020-02-12 
  

   Fullbetalande 155 
 Familjemedlemmar 25 
 Valpgåvomedlemmar 42 
 Hedersmedlemmar 3 
 Summa 225 
 

    

§9.    Rapporter och skrivelser 

  17/1    In SKK-Påminnelse inbjudan till regelkonferens. Noterat. 

17/1              In SKK-Regelförslag klart inför konferensen. Noterat. 

17/1              In SKK-Dags att ansöka och planera för bidragsberättigad konferens 2022. Noterat. 

20/1              In SKK-Auktorisationer allround domare. Noterat. 

20/1              In SKK-Icke hänvisning. Noterat. 

21/1              In SKK-SRD. Även om vår ras inte har SRD längre så ligger det papper i våran 
ringsekreterarlåda inför alla utställningar. 

22/1     In SKK-Ytterligare ett beslut från disciplinnämndens sammanträde 191206. Noterat. 

24/1    In SKK-Information om förändrade ersättningsregler etc. Noterat. 

28/1    In SKK-Regelmiss freestyle. Noterat. 

9/2    In SvVK-Inbjudan VF2020.  Inger kollar vem som vill gå för klubbens räkning. 

 

 

   
§10.   Utställningar: 
   Floby- annonsen ligger ute i hundsport. E-post har gått ut till alla i närområdet. 
   Anmälningar trillar in redan nu till Floby.    

       
§11. Kontaktombuden –Inget nytt. 

§12. Medlemsärenden –Inget nytt.  

§ 13  Tidningen och hemsidan –  

  Jessica Zetterlund har tagit över klubbens hemsidan. Per finns med om eventuella problem 
uppstår. Den uppdateras undan för undan för att den ska bli till allas belåtenhet. 



§ 14   Årsmötet- Vi gick igenom alla handlingar inför årsmötet. 

§15. Övrigt –Inget nytt. 

§15.  Nytt möte kommer att hållas: Bestäms efter årsmötet med nya styrelsen. 

§16.  Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 

 

Idkerberget  13 februari  2020, Ullis Andersers 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Svante Hallberg, justerare 


