
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr 10-2022 

 

Tid: Den 19 december 2022. 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande styrelseledamöter: Lisen Ekström, Ullis Andersers, Jessica Zetterlund och Helena 

Boo Robertsson. 

                   Närvarande suppleant: Magnus Widén. 

  Närvarande adjungerad styrelsemedlem: Inger Högberg. 

  Frånvarande styrelseledamot: Ellinor Jonsson, Leif Vennerström och Camilla Fritz 

 

 

§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 9-2022 godkändes. 

§7. Ekonomi - 

  

Behållning på klubbens konton 2022-12-18  

  

Företagskonto 26 072,41 

Swish-konto 7 602,00 

Handkassa 0,00 

Placeringskonto 80 000,00 

SvIVK-Fond 12 830,00 

BPH-Fond 1 800,00 

Forskning och utbildningsfond 69 485,00 

Summa 197 789,41 

 

 

 

 

 

 

 
 



Antal medlemmar 2022-12-18  

  

Fullbetalande 179 

Familjemedlemmar 32 

Valpgåvomedlemmar 13 

Hedersmedlemmar 2 

Summa 226 

  
 

 

§8.  AHK – Kommer att ha ett möte efter helgerna.  

 

§9.         Rapporter och skrivelser 

22/11  In SKK – CS beslut ang domare som dömt i Ryssland & Belarus. Noterat. 

5/12  In SvVK – Ansökningar Preparandkurs 2023. Ingen i styrelsen har någon kunskap om de personer 

som står med. 

 

        §10.  Utställningar – Klubben planerar för en inoff för alla raser i Floby den 15/4 och har hittat 3 st 

domare till den. 

 

  

       §11.  Kontaktombuden – Östra: Eva och Cissi har haft en adventspromenad 3/12 runt Haga slott med 

lite glöggmingel efteråt. 

 

§ 12.  Tidningen och hemsidan – Tidningen är som vanligt jättebra. Stort tack till redaktionen som 

jobbar på så vi medlemmar får denna tidning.  

 

 Hemsidan – rullar på.  

 

§13. Årsmöte – Kommer att bli ett digitalt årsmöte den 4 mars kl. 10.00  

 

§14. Övrigt- Jessica har koll på poängräkningen och mejlar snart ut till de som hamnar med på listorna 

över vinstrikaste. 

  Jessica skickar in material till SvVK ´s Årsbok 2022. 

  Klubben hade en rasmonter på Stora Stockholms utställningen och deltog även i rasparaden där 

klubben tog en hedrande 4:e plats. Huvudarrangörer var Eva och Cissi, som hade flera andra 

klubbmedlemmar till hjälp både med att bygga och att stå i montern. Stort tack till alla 

involverade för att ni genomförde detta med allt vad det innebär. 

   

     

§14.  Nytt möte kommer att hållas: 16/1 kl. 19.00 



 

§15. Lisen Ekström tackade deltagarna och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Idkerberget  19 december 2022, Ullis Andersers 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Jessica Zetterlund, justerare 


