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Protokoll fört vid Svenska Plotthundklubbens  
styrelsemöte (telefonmöte) 2012-07-08 

 

Närvarande: Jan-Erik Falk (JE), Maria Köhler (MK), Dennie Walldén (DW), Tomas 
Larsson (TL) och Anders Lindqvist (AL). 

 

§1 Mötets öppnande 
Klubbens ordförande JE hälsade alla välkomna och öppnande. 
 

§2 Val av justeringsman 
JE utsågs att justera protokollet. 
 

§3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 
  

§4 Föregående mötesprotokoll 
JE gick igenom föregående mötesprotokoll. AL påminner Anders Bodin att skicka 
in verkstamhetsberättelsen till MK.  
 

§5 In- och utgående skrivelser 
Utgående: JE färdigställer nyhetsbrev till medlemmar. AL får uppdraget att göra 
post utskicket.  
TL kontaktar styrelsen i SSDV (Svenska specialklubben för drivande 
vildsvinshundar) med förfrågan om medlemskap i specialklubben. 
 

§6 Ekonomi 
JE och DW gick igenom ekonomin, vilken är fortsatt god. 
 

§7 Rapport, aktiviteter & projekt 

A) Medlemskap i SKK/specialklubben SSDV 
SKKs föreningskommitté har godkänt SVPK som medlemmar av dess 
organisation. De har placerat oss under SSDV, därför kontaktar TL styrelsen 
ang förfrågan om tillhörighet. TL letar fram föreningskommitténs 
mötesprotokoll där det framgår att SVPK är antagen som förening i SKK.  
SKK behöver namn- och adresslista till styrelsen, JE skickar den till TL. 
För att få våra Plottar registrerade i SKK kommer mönstring gjord av 
auktoriserad exteriördommare att genomföras. 
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B) Rutiner/Roller 
Tanken är att vi utifrån de nya stadarna ska identifiera åtaganden samt utse 
ansvariga för resp område. Arbetet påbörjas vid nästa fysiska träff. 
 

C) Hemsidan 
MK kontaktar Anders Falk ang upprätande av ny hemsidan samt uppdraget 
som webmaster. 
 

D) Jakttidningar/Press 
För att marknadsföra rasen, verksamheten och duktiga ekipage/individer antar 
MK uppdraget att skriva pressmeddelanden odyl som skickas ut till 
jaktpressen. 
För mediainlägg föreslås Jörgen Korpelainen. MK kontaktar Jörgen. 
 

E) Utskick till medlemmar 
JE författar nyhetsbrev som skickas till styrelsen på remiss före distribution. 
TL skickar text till JE ang medlemskapet i SKK/SSDV. 
DW trycker upp etiketter och skickar till AL som ombesörjer distributionen. 
 

F) Mässor 
Eventkommitté: DW, Anders Bodin och Ralf Persson. 
Vi medverkar på Fäviken (27-29 juli) samt hålla uppvisning av Plottar 
tillsammans med permobjörnen. 
Vi medverkar även på Dalarnas Jakt och Fiskemässa 4-5 augusti i Orsa. Om 
permobjörnen ska med även då beslutar eventkommittén. 
 

§8 Övriga frågor 
MK delgav styrelsen att Niklas Köhler är intresserad av att bli ”vår egen” 
exteriördomare när det blir dags. 

§9 Avslut/nästa möte 
Fysiskt möte på Fäviken, JE återkommer till alla med datum och tid. 
JE tackade alla och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet  

Oviken juli 2012 
 

    
Maria Köhler, sekreterare   Jan-Erik Falk, justeringsman 

 


