
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr. 1-2021 

 

Tid: Den 14 juni 2021. 

Plats: Telefonmöte 

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

Robertsson och Jessica Zetterlund. 

Frånvarande styrelseledamot: Svante Hallberg och 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 15-2021 godkändes. 

§7.  AHK-Inget nytt.  

  

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

  Behållning på klubbens konton 2021-06-13 

 
  Företagskonto 36 108,30 

Swish-konto 1 337,00 

Placeringskonto 100 000,00 

SvIVK-Fond 3 570,00 

SKK-Fond 0,00 

BPH-Fond 5 000,00 

Forskning och utbildningsfond 69 185,00 

Summa 215 200,30 

   

 

 

 

  



Antal medlemmar 2021-06-13 

 

 

 

 

 

 

 

  Fullbetalande 179 

Familjemedlemmar 23 

Valpgåvomedlemmar 20 

Hedersmedlemmar 3 

Summa 225 

   

 

§9.    Rapporter och skrivelser 

25/5 In SKK-Hjälp oss att samla in fler underskrifter till SKKs upprop. Jessica lägger upp den på   

hemsidan. 

25/5 In SKK-Information från SKKs valberedning OBS kort datum. Noterat. 

25/5 In SKK-Freestyletävlingar. Noterat. 

25/5 In SKK-Information om klubbverksamhet from den 1 juni 2021. Noterat. 

25/5 In SKK-Från SKKs valberedning KOMPLETTERING till tidigare utskick. Noterat. 

25/5 In SKK- Angående att vi kan öppna upp tävlingarna. Noterat. 

28/5 In Emma Holmberg- Samarbete SVVK och Buddy Pet Foods. Vi har Doggy som sponsor och är 

nöjda med det. 

1/6 In SKK-Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20210423. Noterat. 

1/6 In SKK-Hänvisning. Noterat. 

 

 

 

  §10.      Utställningar- 

  Som det ser ut nu så kommer vi att kunna genomföra våran Stora Special i Hallstahammar 

lördagen den 31/7. Förberedelserna är i full gång.  

  Vi har beslutat att inte ha en gemensam middag på kvällen då det fortfarande är restriktioner på 

hur många man får vara i ett sällskap. Vi hoppas kunna ha en gemensam middag nästa år i stället. 

  Det kommer även att vara en inofficiell special i Sifferbo den 28/8.  

   Vi arbetar för att hitta en ny tid och ev en ny plats för den uppskjutna inofficiella specialen som 

skulle ha varit i Kristinehamn i maj. 

  Styrelsen beslutade även att försöka genomföra en utställning för alla raser i Karlstad under 

hösten, vi återkommer med datum senare. 

  

§11. Kontaktombuden –Ny kontaktombudsansvarig är Jessica Zetterlund.   



§12. Medlemsärenden –Inget nytt.  

§ 13.  Tidningen och hemsidan – Willy och Jessica har lyckats få till så att man kan anmäla sig på 

utställningar via hemsidan. Så nu hoppas vi att allt fungerar. 

  Tidningen har kommit och är lika bra som vanligt, så vi tackar den nya redaktionen för det. 

§14. Övrigt – Inger håller på att fixa ett kort på Axfood så att man kan handla där för större inköp 

inför utställningar osv.   

   

§16.  Nytt möte kommer att hållas: 12/7 kl. 18.00 

       16/8 kl. 18.00 

§17.  Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Idkerberget  14 juni 2021, Ullis Andersers 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Jessica Zetterlund, justerare 


