
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr 3-2021 

 

Tid: Den 16 augusti 2021. 

Plats: Telefonmöte 

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

Robertsson. 

Frånvarande styrelseledamot: Svante Hallberg, Jessica Zetterlund, 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 Leif Vennerström. 

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

§5. Dagordningen fastställdes med tillägg av medlemsärenden. 

§6. Protokoll från möte nr 2-2021 godkändes. 

§7.  AHK- Det har varit många som genomfört och skickat in hjärtundersökningar i år vilket är 

positivt.   

§8.         Ekonomi – ”Nya” klubbshoppen sålde för över 6000:- i Hallstahammar på Stora Specialen. 

 Styrelsen har beslutat att de kennlar som inte följer klubbens riktlinjer och betalar in 

valpgåvomedlemskap till sina valpköpare kommer att plockas bort från klubbens 

uppfödarsida.     

  

   Behållning på klubbens konton 2021-08-15 

  
   Företagskonto 30 112,30 

 Swish-konto 17 732,00 
 Handkassa 2 240,00 
 Placeringskonto 100 000,00 
 SvIVK-Fond 2 870,00 
 SKK-Fond 0,00 
 BPH-Fond 4 800,00 
 Forskning och utbildningsfond 69 185,00 
 Summa 226 939,30 
 

   



Antal medlemmar 2021-08-15 

  
   Fullbetalande 186 

 Familjemedlemmar 24 
 Valpgåvomedlemmar 17 
 Hedersmedlemmar 3 
 Summa 230 
 

    

§9.    Rapporter och skrivelser 

 In SKK-Icke hänvisning. Noterat. 

 In SKK-Revidering ”Domaranvisningar för brakycefala raser” plus engelsk version. Noterat. 

         In SKK- Regler för Svenskt Viltspårsprovschampionat SE VCh. Noterat. 

         In SKK-CS nr 4-2021. Noterat. 

 

         §10.  Utställningar-Stora Specialen i Hallstahammar flöt på bra. Per Lundström är duktig på att ta 

både ”nya” hundar och utställare så att det blir en bra upplevelse för alla. 

   

  Sifferbo har 23 hundar anmälda. 

 

  Styrelsen har beslutat att inte ha en inoff  för alla raser till hösten. Läget är för ovisst då den 

skulle vara inomhus. 

   

   Klubben måste ansöka senast 17 september om cert till 2023. Detta tas på nästa möte. 

 

§11. Kontaktombuden – Jessica kommer att sammankalla till ett möte i slutet av sommaren.   

§12. Medlemsärenden –Södra är intresserade av att ha en utställning i södra Sverige, med hjälp av 

styrelsen. Styrelsen är positiv till det.  

§ 13.  Tidningen och hemsidan – Tyvärr så har inte anmälan via hemsidan fungerat så bra till Tånga 

Hed, Willy hjälper till att fixa det.  

  Tidningsredaktionen har möte i morgon.  

  

§14. Övrigt- Inget nytt.    

§16.  Nytt möte kommer att hållas: 13/9  kl. 18.00 

       11/10 kl. 18.00 

       15/11 kl. 18.00 

       14/12 kl. 18.00 

 

 



§17.  Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Idkerberget  16 augisti 2021, Ullis Andersers 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Leif Vennerström, justerare 


