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Plats: Telefonmöte, 08–124 107 04, kod: 148419# 
Datum:  2020-02-05 kl 18.30 
Förhinder: Mikael Svanberg 
Adjungerad: Malin Ek, Christina Ericsson, Eva B Larsson, Mattias Lindholm, Jessica Larsson, Jo-
han Leijon, Maria Jansson 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Malin öppnar mötet 

2. Val av justerare och sekreterare 

Christina Ericsson väljs till sekreterare och Maria Jansson till Justerare 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

4. Föregående protokoll  

Mattias ska se till att alla kritiklappar hamnar hos sekreteraren Christina och Hall of fame på 

hemsidan blir klar att publiceras, annars läggs föregående protokoll till handlingarna 

5. Ekonomisk rapport 

Kassören informerar om rådande ekonomisk status. På kontot 92780,22 och beräknat resul-

tat 14205,50. Prel resultat för 2019 skickat till revisorerna. 

6. Medlemsläget 

I dagsläget är det totalt 56 medlemmar varav 44 Huvudmedlemmar, 11 Familjemedlemmar 

och 1 Hedersmedlem 

7. Ärenden från/till SvSHK 

a. Avtal delegering rasansvar/stadgar -- detta finns nu upptaget i CS prot, mars 20 

b. Åsikter om nivå provmerit för cert jaktklass – Nivån för provmerit skall kvarstå som den 

är 

8. Internationella ärenden 

a. Mattias fått bekräftat med 4 domare till FBW 2020 

b. Valpen från Österrike – Mattias har börjat att kolla efter valp 

c. Europaspåret Italien – Vinnaren av KM spår 2019 vill gärna åka, Mattias har inte mer de-

taljer ännu utan söker efter en kontakt som kan kommuniceras med på engelska 

9. Avelsrådet/AK informerar 

a. Avelsrådsläge/AK möten – Inget nytt att rapportera mer än att det beräknas betäckas 

många tikar under 2020, rekommendation är att ta tidig kontakt med avelsrådet för att få 

hjälp. 

b. RAS -- Bram har gjort en enkät som Mattias har kontrollerat och kompletterat som ev 

kommer att kunna visas på ÅM    
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10. AU Events 

a.  KM spår 2020 kommer att gå av stapeln vid årsmöteshelgen, KM blir då på lördag och ut-

ställning på söndag 

b. Internationella prov – Inget att rapportera vad gäller internationella prov 

c. FBW 2020 – Degeberga är bokat och FBW blir på lördagen 9/5 sen har vi bokat Agusa 

vildsvinshägn 10/5. Vi beslutar att anmälningskostnaden kvarstår till 700:- 

11. Årsmöte 2020 

a. Status bokslut – Prel resultat för 2019 är skickat till Revisorerna 

b. Upplägg för årsmöteshelgen – KM spår lördag, SVSHK ÅM 13,00, ADB klubben ÅM    

16,00, middag ca 19,30, Utställning söndag  

c. En stuga bokas för styrelsen o betalas av klubben – Malin löser detta  

d. Christina meddelar vinnaren av SM att pris kommer att delas ut på ÅM 

 

12. AU info 

a. Tidning – Söker artiklar till tidningen 

b. Hemsida/FB -- Hänskjuts till nästa möte 

c. Mässor i år – Amina fortsatt förtroende att sköta mässor, dom mässor vi skall delta på är 

Elmia, Tullgarn och Sunne. Amina inkommer med rapport 2019, tas upp ÅM 

13. AG Jakt & Drev 

a. Intro drev -- Stefan planerar för detta även 2020 

b. SM utvärdering, bilda SM grupp – Hänskjuts till nästa möte, Malin och Christina bör-

jar att kolla på nästa SM 

c.  Regelrevidering anlag hägn -- inskickat o klart 

14. Inkomna skrivelser/ärenden 

Inget inkommet 

15. Övrigt 

Inget övrigt att rapportera 

16. Nästa möte  

Nästa möte 1:a april som telefonmöte kl 18,30 

17. Mötets avslutning 

Ordförande Malin tackar för ett bra möte och avslutar 

 
Ordförande Sekreterare Justerare 

 


