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Plats:

Skogens Hus, Umeå, 19:00

Närvarande:

Lennart Andersson, Svante Morén, Erik Lund, Kristina Sandin, Anders
Nordwall, Lillemor Sjögren.

Frånvarande:

Ulla-Rut Persson, AnnChatrine Lindmark, Johannes Näslund, Josef
Alenius, Martin Jönsson.

§1 Mötets öppnande
Lennart Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§3 Val av mötesfunktionärer
Till att förutom ordförande justera protokollet valdes Erik Lund.

§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Föreslogs publicera avpersonifierade
protokoll (där endast officiella personer samt funktionärer nämns vid namn), samt ”nyttiga” dokument på
hemsidan.
Beslutades att göra detta protokoll blir ett försök.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
Inkommit inbjudan till ordförandekonferens 22/2 2014. Lennart Andersson kommer att delta.
I samband med jaktprov i Klimpfjäll under hösten anmäldes en hund till SKK för att ha varit aggressiv mot
en annan hund i provgruppen. Ärendet är nu utrett och klart hos SKK. Den anmälda hunden har genomgått
ett särskilt utformat test. SKK har beslutat att ärendet ej föranleder ytterligare åtgärd och att hunden
tillförs ”disqualified” för provet i Klimpfjäll samt att avstängningen för hunden i fråga upphör med
omedelbar verkan. Kopia har skickats till SVK, SVK/Västerbotten, hundens ägare och den andra hundens
ägare.

§6 Instruktörer, utbildning
Kristina Sandin har fått offert från Mattias Westerlund. Offerten grundar sig på sex deltagare. I nuläget
finns fem intressenter, så det skulle behöva en deltagare till. Antingen inom SVK/Västerbotten, eller om vi
kanske kan sälja en plats till någon annan klubb/lokalavdelning?
Utbildningen kan antingen förläggas till där Mattias vanligen arbetar (tillkommer resor/logi för alla
deltagare), eller där SVK/Västerbotten vill, och då tillkommer kostnad för Mattias resa/logi. Mattias förslag
på datum är antingen till påsken eller till hösten.
Diskuterades alternativet att be Mattias komma ner i förväg och hålla en kursdag tex angående
apportering, samt en föreläsning. Detta skulle kunna ge några intäkter.
Beslutades föreslå årsmötet att budgetera 6 x 5 000 kronor för utbildning av 6 stycken instruktörer att
utbildas under 2014.
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Beslutades att tillföra budgeten ytterligare kostnad för rese-/logikostnader i samband med
instruktörsutbildningen.

§7 Nya domare
Lennart Andersson rapporterade från diskussion med Dag Teien (SVK/DomK). Det har varit svårt att få tag
på intressenter till preparandkursen. De lokalavdelningar som har personer med rätt kompetens anser sig
inte ha behov av ytterligare domare just nu. Diskuteras att eventuellt ställa in årets preparandkurs.
De kandidater inom SVK/Västerbotten som tillfrågats har hittills tackat nej. Då avdelningen i nuläget börjar
ha få domare måste vi agera aktivt redan nu inför kommande preparandkurs så att vi kan skicka ett antal
deltagare.
SVK/Västerbotten torde därför behöva räkna med ökade kostnader för våra prov på grund av
domarkostnader.

§8 Verksamhetsplan 2014
Utkast föredrogs av Lennart Andersson, som söker tillstånd från LST angående helgerna 3–6/4 och 24–27/4
för vårfjällsproven.
Fågeltillgången bedöms fortfarande vara för dålig för att kunna genomföra en skogsjaktkurs.
Diskuterades att genomföra trivseldagen under helgen 28–29/6 (helgen efter midsommar). Eventuellt på
Ralberget.
Svante Morén frågar under sensommaren två markägare om fågeltillgång på deras privata marker. Om
dessa marker, eller andra, med acceptabel fågeltillgång kan nyttjas föreslås ett prova-på-prov för
debutanter en dag under helgen 16–17/8
Diskuterades mindre avgift för deltagande i träningsgrupperna till inköp av apportvilt/blod/knallskott.

§9 Budget 2014
Budgetförslag föredrogs av Anders Nordwall.
Lennart Andersson undersöker möjligheten att eventuellt få bidrag från Jägareförbundet till utbildning av
instruktörer.
Beslutades presentera föreslagen budget för årsmötet.
Beslutades föreslå årsmötet oförändrade startavgifter på eftersök och jaktprov, trots stambokföringen och
sannolikt ökade kostnader för domare.
Beslutades föreslå årsmötet att höja startavgiften vid utställning från 250 kronor till 300 kronor för ”Övriga
klasser”. Valpklass och veteranklass oförändrat 150 kronor.

§10 Årsmöte 2014
Martin Jönsson har bokat lokal (Hotell Aurum) samt fika.
Föredragshållaren har tackat ja.
Diskuterades blommor och avtackning till avgående styrelsemedlemmar, samt vilka principer som gäller
avtackning av jaktprovsdomare.
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Lennart Andersson skriver verksamhetsberättelsen. Lennart Andersson och Svante Morén tar fram utkast
till stadgar anpassade till SKK:s nya normalstadga.
Anders Nordwall skriver ut och kopierar budget/resultat.
Svante Morén skriver ut jaktprovsdiplom.
Kallelsen kompletteras med information om:
-

Vem som tar emot anmälan av champion (sekreteraren)

-

Stadgeanpassning och prisutdelning.

§11 Övriga frågor
a) Organisationsbeskrivning
Beslutades revidera textavsnittet gällande valberedningen.

§12 Nästa möte
Beslutades att genomföra ett telefonmöte måndag 2014-02-03 för att diskutera inkomna motioner.

§13 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare

Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Erik Lund

