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Plats: BRÄNNUDDEN fysiskt möte 
Datum:  2019-12-07 kl 17 
Förhinder: Jessica Larsson, Johan Leijon, Eva B Larsson 
Närvarande: Malin Ek, Christina Ericsson, Matthias Lindholm, Maria Jansson, Mikael Svan-
berg 
Adjungerad: Stefan Modin inbjuden inför SM 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Malin Ek öppnar mötet 

2. Val av justerare och sekreterare 
Maria Jansson valdes till Justerare och Christina Ericsson till Sekreterare 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns, vi beslutar att vi behandlar allt som rör SM först 

4. Föregående protokoll  
Mattias skickar alla kritiklappar som han har hemma till Christina och ordnar så sidan Hall of 

Fame på våran hemsida blir klar att publiceras 
5. Ekonomisk rapport 

Kassören informerar om rådande ekonomisk status. På kontot finns: 99912:- och beräknat re-

sultat är: 28403,38 

6. Medlemsläget 
I dagsläget så är vi 257 medlemmar varav 164 huvudmedlemmar, 25 Familjemedlemmar, 66 

Valpköpare och 1 Hedersmedlem 

7. Ärenden från/till SvSHK 

a. Avtal delegering rasansvar/stadgar-här har inget inkommit 

b. Ändring viltspårregler-här har vi inga synpunkter 

c. Ändring anlagsprov hägn-Våra synpunkter är att vi skulle vilja ha mer utvecklad kritik hur 

hunden arbetar, och gärna en poängskala på dom olika momenten 

d. Vi har ställt frågan till SVSHK om dom kan stå för registreringsavgiften till SKK på SM och 

fått svaret att de står för 150:- som avser registreringsavgiften 

8. Internationella ärenden 
a. Mattias kollar med domarna till FBW om dom skulle kunna komma hit 9-10 maj och döma 

b. Valpen från Österrike, respons?  
Fem st har anmält intresse för valpen så här långt, styrelsen ger Matthias Lindholm man-

dat att besluta vart valpen kommer att hamna. Beslut tas efter 1 januari 2020 
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 c. Europaspåret Italien, vinnare KM, hantering. 

                   Malin Ek bjuder in 1:an och 2:an på KM viltspår att delta när inbjudan kommit från  

 Italien (Mattias ber om denna via Österrike när kontakt sker ang FBW) 

 
9. Avelsrådet/AK informerar 

a. Avelsrådsläge/AK möten- Hänskjuts till nästa möte då alla protokoll är hemma hos Matthi-

as 

b. RAS – Bram har börjat med Enkäten och Matthias är behjälplig, följs upp vid varje AK 

möte 

  

10. AU Events 

a. Regionala aktiviteter, KM hägn 2020, KM spår 2020? 

Vi beslutar att Christina kollar upp tid och plats för nästa KM hägn 

Vi beslutar att KM spår skall vara i samband med ÅM 25/4 

b. Internationella prov, Korinka? Malin återge fr Said 

Said informerar om att provet i år inte gick riktigt lika bra som i fjol, en hund vart skadad så 

valde att bryta och upplägget var lite annorlunda i år 

c. FBW 2020, statusrapport 

Vi kollar upp möjligheten att vara 9-10 maj på Degerberga  

11. AU info 

a. Tidning- 

Hänskjuts till nästa möte då Jessica inte närvarande 

b. Hemsida/FB- Micke ta bort info ang eftersök vildsvin/rovvilt enl styr prot från SvSHK 

c. Sponsring klubbavtal Agria- Christina informerar om att alla klubbavtal arbetas om och det 

kommer att bli klart efter årsskiftet hur avtalet kommer att se ut.  

12. AG Jakt & Drev 
a. Intro drev 

Stefan informerar om hur intro drev föll ut, det var muntlig information på fm sen släpp-

tes hundar på em som deltagarna fick följa och få info om, vi har fått mycket positiv re-

spons ang detta event och hoppas att vi kommer att kunna fortsätta med detta. 
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b. SM drev, pris/pokal 1-3 samt diplom alla, status! 

Alla 10 är klara och meddelade inför SM, Pokaler 1-3 ,Plaketter, Diplom är klart. VP till 

vinnaren delas ut på Årsmötet. 

c. Förslag person att ingå i AG Jakt 

Stefan meddelar att vi behöver fler drevprovsdomare, är du intresserad så kontakta  

Stefan Modin 

 

13. Inkomna skrivelser/ärenden 
Inga inkomna skrivelser/ärenden 

14. Övrigt 
a. Inget att rapportera 

15. Nästa möte 
5/2 kl 18,30 som telefonmöte 

16. Mötets avslutning 

Ordförande Malin Ek tackar för ett bra möte och avlutar mötet 

 

 

 

Ordförande Sekreterare Justerare 

 


