
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr 6-2021 

 

Tid: Den 15 november 2021. 

Plats: Telefonmöte 

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

Zetterlund, Helena Boo Robertsson och Ellinor Jonsson. 

Frånvarande styrelseledamot: Svante Hallberg. 

                   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:  

In SvVK-Skrivelse om domarkonferensen.  

§6. Protokoll från möte nr 5-2021 godkändes. 

§7.  AHK- Har haft ett zoom möte med Eva Lundström och beslutat att klubben kommer att ta 

hjälp av Irma Aalto när det ska vara möte med Finland så att det inte blir några 

språkförbistringar ang studien över lunginflammation.  

 Klubben planerar för den konferens som skulle ha ägt rum hösten -21, men som nu 

planeras till hösten -22 istället. 

§8.         Ekonomi – Ser bra ut. Inger har skickat ut lite påminnelser och flera har betalat in 

medlemsavgiften. Det har även tillkommit några fler valpgåvomedlemmar.  

Tånga Hed utställningen ser ut att ha gått med ca 4600:- i vinst. Inväntar ännu en faktura 

för planen ,stolar och bord från Svvk/ Västra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Behållning på klubbens konton 2021-11-13 

 
  Företagskonto 20 855,30 

Swish-konto 9 162,00 

Handkassa 320,00 

Placeringskonto 100 000,00 

SvIVK-Fond 9 480,00 

BPH-Fond 4 200,00 

Forskning och utbildningsfond 69 485,00 

Summa 213 502,30 

  Antal medlemmar 2021-11-13 

 
  Fullbetalande 183 

Familjemedlemmar 23 

Valpgåvomedlemmar 29 

Hedersmedlemmar 3 

Summa 238 

   

 

 

§9.    Rapporter och skrivelser 

25/10 In My DOG-30 oktober- sista dagen för att anmäla er för att ställa ut på Rasklubbstorget på My 

DOG 2022. Detta har legat ute på Svivk´s hemsida och där vi sökt efter någon som ville vara 

med och arrangera men tyvärr ingen som hört av sig om detta. 

25/10 In Malin Åberg-Vinthundens PM-nummer 4-2021. Inger håller på att skicka in aktuellt material. 

31/10  In SLU Forskningsnytt-Sport och sällskapsdjur-oktober 2021. Noterat. 

31/10  In SKK- Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 20210917. Gäller ej oss. 

31/10 In SvVK-Ansökan om utökning av Rasregister. Styrelsen röstar JA och önskar att han kommer 

till Strömsholm 2022. Ullis skickar in till Svvk. 

4/11  In SKK-Information om betalningssätt i SBK Tävling. Noterat. 

4/11  In SKK-Standard för afghanhund. Noterat. 

 

  §10.  Utställningar- Det kommer att hållas 4 specialer under 2022. 3 st inofficiella och Stora 

Specialen. 

  Klubben kommer även att försöka genomföra den populära utställningen i Floby för alla raser 

under våren. Lisen kollar med klubben när ridhuset är ledigt. 

  Vinstrikaste listorna är klara och Jessica lägger ut dom på hemsidan och fb sidan. 

 

  



       §11.  Kontaktombuden – Inget nytt, de flesta kommer att ha någon form av aktivitet till våren. 

   

§12. Medlemsärenden –Inget nytt  

§ 13.  Tidningen och hemsidan – Redaktionen jobbar på för fullt med tidningen just nu.  

§ 14. Årsmöte - kommer att hållas på Örebro brukshundsklubbs anläggning den 12 mars 2022. 

Styrelsen jobbar på att få någon att hålla föredrag om bla första hjälpen på våra stora hundar. 

  Ulla Enevåg från valberedningen var med en liten stund före mötet och hörde sig för lite ang 

omval till styrelsen. 

§15. Övrigt- FIWC planeras att hållas 7-11 juli 2022 i Tjeckien. Per Lundström kommer att 

representera klubben under kongressen och domarseminariet. Klubben betalar hans resa och 

uppehälle. 

  Almanackor- det är 125 st beställda. 

  Klubben ställer sig bakom Salukiringens skrivelse ang domarkonferensen. Lisen Ekström 

reserverar sig mot det beslutet. 

§16.  Nytt möte kommer att hållas: 14/12 kl. 18.00 

 

 

§17.  Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Idkerberget  15 november 2021, Ullis Andersers 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Leif Vennerström, justerare 


