
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr 3-2022 

 

Tid: Den 16 maj 2022. 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande styrelseledamöter: Lisen Ekström, Ullis Andersers, Jessica Zetterlund, Camilla 

Fritz, Leif Vennerström, Ellinor Jonsson och Helena Boo Robertsson. 

                   Närvarande suppleant: Magnus Widén. 

 

§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 STOKK-Utställningssamarbete 2024.- Detta är inget vi är intresserade av.  

§6. Protokoll från möte nr 2-2022 godkändes. 

§7.         Ekonomi – Vi ha fått några nya medlemmar. Det finns också en ny uppfödare som skänker 

valpgåvomedlemskap till sina valpköpare fast hon inte står med på klubbens uppfödarlista. 

Kassören Inger närvarade under ekonomipunkten i mötet. 

  Behållning på klubbens konton 2022-05-15 

 
  Företagskonto 5 595,22 

Swish-konto 17 856,50 

Handkassa 810,00 

Placeringskonto 110 000,00 

SvIVK-Fond 8 780,00 

BPH-Fond 3 800,00 

Forskning och utbildningsfond 69 485,00 

Summa 216 326,72 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Antal medlemmar 2022-05-15 

 
  Fullbetalande 184 

Familjemedlemmar 26 

Valpgåvomedlemmar 27 
Hedersmedlemmar 2 

Summa 239 

    

 

 

§8.  AHK – Tyvärr inget svar från SKK än vad gäller bidraget vi sökt för konferensen.  

§9.    Rapporter och skrivelser 

25/4  In SKK- Åter hänvisning. Noterat. 

25/4  In SKK- Uppdaterad ras standard för Podenco ibicenco. Noterat. 

25/4 In SKK- Icke hänvisning. Noterat. 

25/4 In SKK- Uppdaterad ras standard för Faraohund. Noterat. 

29/4 In SKK- Generell exteriördomarkonferens 2024. Noterat. 

30/4 In Inger Högberg- Postnummerområden och regioner. Postnummerområde 77 flyttar från mellersta till   

Nedre Norra, då hamnar alla NN kontaktpersoner i ”rätt” område. Sedan flyttas postnummerområde 73 

från Östra till Mellersta.  

1/5 In SKK- Medlemsenkät om livet med hund! Läggs ut på hemsidan. 

8/5 In Inger Högberg- Att man tänker på det när vi gör massutskick, vi får inte visa allas e-postadress 

enligt GDPR. 

10/5 In SvVK- Flytt av utställning. Klart med flytten vad gäller plats och cert från SKK. Nya platsen    

kommer vara Västerås, Apalby 

 

        §10.  Utställningar – Det var en trevlig utställning i Kristinehamn, lite dåligt med anmälningar tyvärr.  

 Till stora Specialen så behöver styrelsen hjälp med att arrangera utställningen och allt jobb runt 

omkring då de flesta i styrelsen även tänker ställa ut samtidig. Vi försöker ihop en 

Utställningsgrupp som kommer hjälpa till och går ut med förfrågan till medlemmar.  

  

  

 

       §11.  Kontaktombuden – Magnus i Södra hade bjudit in till en träff i maj men tyvärr så var det bara 1 

anmäld som hade 15 mil att åka så den blev inställd. 

 

§ 12.  Tidningen och hemsidan – Tidningen jobbas det för fullt på, nästa nummer går snart i tryck. 

 Hemsidan – rullar på.  



§13. Övrigt- Klubbshoppen har köpt in lite nya tröjor och västar. 

    

§14.  Nytt möte kommer att hållas: 13/6 kl. 19.00 

       12/7 kl. 19.00 

§15.  Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

Idkerberget  16 maj 2022, Ullis Andersers 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Leif Vennerström, justerare 


