
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr. 4-2020  

 

Tid: Den 15 juni 2020. 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande styrelseledamöter: Lisen Ekström, Ullis Andersers, Inger Högberg, Helena Boo 

Robertsson, Svante Hallberg och Jessica Zetterlund. 

Frånvarande styrelseledamöter: Ellinor Jonsson. 

                   Närvarande 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 Jessica Zetterlund. 

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

§5. Dagordningen fastställdes. 

§6. Protokoll från möte nr 3-2020 godkändes. 

§7.  AHK-  Den planerade träffen i början av juni som Ellinor, Jessica och Lisen skulle ha haft 

fick skjutas upp pga att det var många coronafall i närområdet. De kommer att träffas vid 

ett senare tillfälle och dra upp förslag till riktlinjer för AHK och den kommande 

konferensen 2021.  

              §8.         Ekonomi. 

Än så länge så har klubben ett plusresultat men en stor utgift är tryck och distribution av 

tidningen som vi ger ut 4 ggr /år. Styrelsen beslutade att vi behåller och betalar för en 

digital lösning (ca 1 100 kr) för att ev kunna ge ut årets höst- och vinternummer av tidnigen 

endast i digitalt format. Inger kommer att gå ut med brev/sms till dem som inte har lämnat 

någon e-post adress och tala om att vi ev endast ger ut tidningen digitalt och be dem att, om 

möjligt, återkomma med en e-post adress. 

Behållning på klubbens konton 2020-06-14 

 
  Företagskonto 19 849,68 

Placeringskonto 100 000,00 

SvIVK-Fond 8 770,00 

SKK-Fond 1 826,95 

Forskning och utbildningsfond 74 185,00 



 

 

   

§9.    Rapporter och skrivelser 

  14/5 In SKK-Justering av definition av resor till andra delar av landet. Noterat. 

14/5 In SKK-CS protokoll nr 4-2020. Noterat. 

15/5 In SKK-En vårhälsning från ordförande. Noterat. 

18/5 In SvVK-Utställning år 2022. Sökt cert för Strömsholm. 

1/6 In SKK-Inställda utställningar. Noterat. 

1/6 In SKK-Nomineringar till Hamiltonplaketten och Förtjänsttecken. Klubben 

har ingen nominerad i år. 

3/6             In Malin Åberg-Vinthundens PM-nummer 3-2020. PM för Sifferbo.  

9/6             In SKK-Forskningsnyheter juni 2020. Noterat. 

 
 

  §10.        Utställningar: 

     Som läget är just nu med detta coronavirus så vet vi inte om vi kan genomföra någon av våra 

planerade utställningar. Vi följer naturligtvis folkhälsomyndighetens och SKKs riktlinjer och 

rekommendationer.   

 

  Styrelsen beslutade att inte genomföra någon Stor special (officiell) i år både pga coronaviruset 

och problemen att få flytta certet. 

 

     Till utställningen i Sifferbo har vi tillfrågat Ylva Tallqvist om hon vill döma och hon har tackat 

ja. 

 

  Det kan ev bli en mindre special i Tånga Hed 19-20/9. 

 

  Styrelsen beslutade även att slopa poängräkningen för Vinstrikaste varghund för 2020, eftersom 

det genomförs för få utställningar för att ge ett rättvist resultat. Vid en ev helomvändning av 

riktlinjerna så kan vi ev omprova beslutet.       

 

§11. Kontaktombuden –Inget nytt. 

§12. Medlemsärenden –Inget nytt.  

§ 13.  Tidningen och hemsidan –  

Summa 204 631,63 

  Antal medlemmar 2020-06-14 

 
  Fullbetalande 174 

Familjemedlemmar 27 

Valpgåvomedlemmar 33 

Hedersmedlemmar 3 

Summa 237 



  Inger har som vanligt gjort en väldigt proffsig tidning. Tack till alla som bidrar med artiklar. 

Jessica kommer att hjälpa Inger med alla utställningsresultat i tidningen, till det behövs ett 

speciellt program som klubben kommer att betala åt Jessica. 

§14. Övrigt –.  

Med anledning av Henry Essings bortgång har SvIVKs styrelse skänkt en gåva till 

cancerfondens minnesfond. Henry var tidigare aktiv i klubbens styrelse och har under många år 

bidragit till den fina stämning som fortfarande råder vid klubbens sammankomster. 

§15.  Nytt möte kommer att hållas: 20/7 kl. 18.00 

       10/8 kl. 18.00 

       14/9 kl. 18.00 

       12/10 kl. 18.00 

       16/11 kl. 18.00 

       14/12 kl. 18.00 

§16.  Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

Idkerberget  15 juni 2020, Ullis Andersers 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Jessica Zetterlund, justerare 


