
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr 5-2021 

 

Tid: Den 11 oktober 2021. 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande styrelseledamöter: Lisen Ekström, Ullis Andersers, Inger Högberg, Jessica 

Zetterlund och Helena Boo Robertsson. 

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 med tillägg av: 

 In SKK-Regler för Svenskt viltspårprovchampionat SE VCH. 

 In SKK- Nya anvisningar för verksamhet vid sk hundförbudstiden. 

 In SKK- Nyttan av kritiker och SRD rapporter. 

§6. Protokoll från möte nr 4-2021 godkändes. 

§7.  AHK- En stor studie har gjorts av forskare i Finland om återkommande 

lunginflammationer hos irländsk varghund. Redaktionen vill gärna skriva en artikel om 

detta till tidningen och har tagit kontakt med dom i Finland och får som svar att dom vill 

gärna dela med sig av informationen och även veta hur läget ser ut i Sverige. Kanske ett 

samarbete kan påbörjas.  

              AHK tar i detta och mer info kommer.    

§8.         Ekonomi – Ser bra ut. Inger kommer att skicka ut påminnelse till de som inte betalat in 

medlemsavgiften efter valpgåvomedlemskap. 

 

 

 

 

 



 

 

   Behållning på klubbens konton 2021-10-10 

  
   Företagskonto 35 461,30 

 Swish-konto 8 177,00 
 Handkassa 320,00 
 Placeringskonto 100 000,00 
 SvIVK-Fond 9 480,00 
 BPH-Fond 4 600,00 
 Forskning och utbildningsfond 69 485,00 
 Summa 227 523,30 
 

   Antal medlemmar 2021-10-10 

  
   Fullbetalande 181 

 Familjemedlemmar 23 
 Valpgåvomedlemmar 24 
 Hedersmedlemmar 3 
 Summa 231 
 

   
 

 

 

 

 §9.    Rapporter och skrivelser 

21/9 In SvVK-Viktigt! Påminnelse utställningar 2023. Noterat. Då vi redan ansökt om cert 2023. 

27/9   In SKK-Utställningsadministration – bekräftelse per epost Katalog för PC/Internetanmälan. Noterat. 

27/9 In SKK-Föreningskunskap på distans – ytterligare kursstart 6 oktober 2021. Noterat. 

27/9 In SKK- Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20210827. Noterat. 

10/10 In SKK-Regler för Svenskt viltspårprovchampionat SE VCH. Läggs ut på hemsidan. 

10/10 In SKK- Nya anvisningar för verksamhet vid sk hundförbudstiden. Noterat. Detta gäller för BHK. 

10/10 In SKK- Nyttan av kritiker och SRD rapporter. Noterat. 

 

         §10.  Utställningar- Tånga Hed flöt på så bra och vi tackar Ing-Mari Johansson som var domare för 

dagen. Styrelsen tackar också Ing-Mari som skänker betalningen för sin campingplats. De 

pengar är nu överförda in i Svivk´s fond för forskning och utbildning.  

  Cert ansökan är inskickad för 2023 och Stora Specialen är tänkt att hållas i Kristinehamn den 

15/7-23. 

  Irmgard de Haan har tackat ja till att döma Stora Specialen, 31 Juli 2022 på Strömsholm. 

Planering för våra inofficiella specialer 2022 är igång. Försöker hitta datum där det inte krockar 

med övriga utställningar. 



Jessica kollar med Magnus, kontaktombudet för södra då önskemål finns att arrangera en 

utställning i sitt område.  

 

  

       §11.  Kontaktombuden - Jessica har haft sitt första möte. Det diskuterades lite hur vi bäst når ut med 

informationen till alla på ett bra sätt och vi var alla överens om att infon måste ut i god tid så att 

alla hinner planera in det.  

  De flesta distrikt kommer att ha någon form av aktivitet till våren. 

§12. Medlemsärenden – Inget nytt  

§ 13.  Tidningen och hemsidan – Hög tid att tänka på Julannonser i tidningen.  

§14. Övrigt-Remissförslag. Inger går igenom SKKs förslag en sista gång och återkommer innan vi 

skickar vårt svar till Svvk.  Svar ska vara inne senast 31/10-21.   

§16.  Nytt möte kommer att hållas: 15/11 kl. 18.00 

       14/12 kl. 18.00 

 

 

§17.  Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Idkerberget 11 oktober 2021, Ullis Andersers 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Jessica Zetterlund, justerare 


