
  

   PROTOKOLL från SvIVKs styrelsemöte nr. 10-2020  

 

Tid: Den 14 december 2020. 

Plats: Telefonmöte 

Närvarande styrelseledamöter: Lisen Ekström, Ullis Andersers, Inger Högberg, Helena Boo 

Robertsson och Jessica Zetterlund. 

Frånvarande styrelseledamöter: Svante Hallberg och Ellinor Jonsson. 

                   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 Jessica Zetterlund. 

§4. Konstaterades att mötet är beslutsmässigt utlyst och alla behörigt kallade. 

§5. Dagordningen fastställdes med tillägg av. 

 In SKK-SKKs avgifter 2021 och Inger/FIWC under övrigt. 

§6. Protokoll från möte nr 9-2020 godkändes. 

§7.  AHK- Jobbar vidare med konferensen som är planerad till hösten 2021. 

              §8.         Ekonomi –Almanackorna har sålt bra.     

  

Behållning på klubbens konton 2020-12-13  

  

Företagskonto 27 910,68 

Placeringskonto 100 000,00 

SvIVK-Fond 8 770,00 

SKK-Fond 1 826,95 

Forskning och utbildningsfond 74 185,00 

Summa 212 692,63 

  

Antal medlemmar 2020-12-13  

  

Fullbetalande 179 

Familjemedlemmar 27 

Valpgåvomedlemmar 28 

Hedersmedlemmar 3 

Summa 237 



  

  

   

§9.    Rapporter och skrivelser 

 17/11  In SKK-Uppdaterad info corona. Utlagt på hemsidan. 

17/11  In SvVK-Utökning rasregister Johan Sandström med tillägg Saluki och Italiensk vinthund. 

Styrelsen har röstat JA (mejlbeslut taget 18/11 2020) och Ullis har skickat in. 

23/11  In SLU-Djurhälsa och välfärd, november 2020. Noterat. 

25/1 1 In SvVK-Medlemsantal Svivk 2020. Inger har svarat. 

26/11  In SvVK-Från kommitte´n för domarkonferensen. 

                  Domarkompendiet ska inkomma senast 31/12 till kommittén. Per Lundström som gjort denna 

tidigare är kontaktad om ev uppdatering. 

29/11          In SKK-Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar. Noterat. 

29/11          In SKK-Protokollsutdrag utstK. Noterat. 

29/11  In SKK-Uppmaning i juletid från Bichon Frise´ ringen. Noterat. 

2/12           In SKK-CS  nr 7-2020. Noterat. 

2/12          In SKK-Auktorisationer exteriördomare. Noterat. 

4/12          In SKK-Fira Jul med Svenska Kennelklubben. Noterat. 

5/12           In SKK-Information från SKK:s valberedning. Noterat. 

5/12          In SKK-Föreningskunskap på distans – kursstart 27 januari 2021. Noterat. 

5/12          In SKK-Ansökan om kompensationsstöd. Noterat. 

5/12          In SKK-Års- och fullmäktigemöten under 2021. Noterat. 

6/12       In SvVK/Ordförande-Årsmöten inom SvVK. 

                 Klubbarna kan välja att antingen ha digitala årsmöten eller att helt enkelt skjuta upp mötet 

tills 2022 under förutsättning att vissa kriterier uppfylls enl de nya direktiven från SKK 

13/12          In SKK-SKKs avgifter 2021. Noteras. 

  

         §10.   Utställningar: Ullis jobbar vidare med en utställning i Sifferbo i slutet av augusti. Lisen och 

Ellinor jobbar vidare med en utställning i Kristinehamn i maj. 

 

  

§11. Kontaktombuden –Inget nytt.  

§12. Medlemsärenden –Inget nytt.  

§ 13.  Tidningen och hemsidan –  



  Inger har som vanligt gjort en väldigt proffsig tidning. Jessica fortsätter att lägga ut information 

på hemsidan. Jessica har fått till en kalender med kommande evenemang på hemsidan, där det 

kommer att läggas ut information om kommande evenemang/händelser. 

§ 14.  Årsmöte – SKK har givit alla organisationer dispens från sina stadgar avseende årsmöten 2021. Enligt 

de nya direktiven har vi två alternativ; antingen hålla ett digitalt årsmöte senast 30 juni 2021 eller att helt 

enkelt skjuta upp årsmötet till 2022. Det senare alternativet gäller med vissa förutsättningar, bl.a. att 

klubbens revisorer lämnar en revisionsberättelse utan anmärkning för verksamhetsåret 2020 och att 

medlemmarna är okej med att vi skjuter upp årsmötet.  

SKK anser inte det möjligt att hålla ett fysiskt årsmöte innan 30 juni med de restriktioner som finns idag. 

Styrelsen beslutade att arbeta för att skjuta upp årsmötet till 2022. Valberedningen och revisorerna är 

informerade om läget Styrelsen återkommer med mer information så snart revisorerna granskat styrelsens 

förvaltning av verksamhetsåret 2020.Vi har möjlighet att ändra på detta beslut fram t.o.m 15 maj om 

förutsättningarna skulle ändras. 

Sker förändringar kommer vi att få nya direktiv av SKK och vi har som sagt fram till 15 maj att revidera vårt 

beslut att skjuta upp årsmötet till 2022. 

 

       

§15. Övrigt – Inger vill inte sitta kvar som representant till FIWC så vem vill ta över där? 

§16.  Nytt möte kommer att hållas: 11/1 kl. 18.00 

       15/2 kl. 18.00 

       15/3 kl. 18.00 

       12/4 kl. 18.00 

 

§17.  Lisen Ekström tackade deltagarna för ett annorlunda år och avslutade mötet. 

 

 

Idkerberget  14 december 2020, Ullis Andersers 

 

 

 

    

 

Lisen Ekström, mötesordförande Jessica Zetterlund, justerare 


