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2014-03-23
Plats:

Stenfors Gård, 14:00

Närvarande:

Lennart Andersson, Svante Morén, Erik Lund, Anders Nordwall,
Kristina Sandin, Magnus Eriksson, Claes-Göran Nordlund, Lilian
Westerlund.

Frånvarande:

Martin Jönsson, AnnChatrine Lindmark, Ulla-Rut Persson.

§1 Mötets öppnande
Lennart Andersson hälsade alla, speciellt de nya styrelsemedlemmarna, välkomna och förklarade mötet
öppnat. Genomförde kort presentation av samtliga styrelsemedlemmar.

§2 Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av ett antal punkter under Övriga frågor.

§3 Val av mötesfunktionärer
Till att förutom ordförande justera protokollet valdes Lilian Westerlund.

§4 Föregående protokoll
Årsmötesprotokoll samt protokoll från konstituerande styrelsemöte gicks igenom. Noterades att ansvarig
för skogsprovet i Lycksele saknas i styrelsen.
Beslutades att i nuläget inte utse ansvarig för Lyckseleprovet i styrelsen. Lennart Andersson håller kontakt
med Josef Alenius och Johannes Näslund.
Beslutades att lägga protokollen till handlingarna.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
Information från senaste möte av SVK/HS och SVK/AU föredrogs av Svante Morén. Noterades speciellt att
preparandkursen som planerats för våren 2014 ställts in, att regelverket för bidrag till långväga domare
justerats, att domaranvisningarna publicerats på hemsidan samt att Beteende och Personlighetsbeskrivning
Hund (BPH) valts som mentalbeskrivningsmodell och att krav på genomförd beskrivning kommer att ställas
från och med 2017-01-01 för att hund ska godkännas som avelshund.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs av Anders Nordwall. Läget ser bra ut. Inget speciellt har hänt sedan årsmötet. Kassan är under
denna årstid något lägre än vanlig då det kommer in räkningar men inga aktiviteter genomförs.
Ett sponsringsavtal löpte ut 2013-12-31, och ett nytt måste tecknas.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Annika Wängvik för att diskutera nytt avtal.
Kristina Sandin rapporterade att vinterträningsgruppen i Umeå hyrde en lokal för 3 900 kronor. Den öppna
träningsgruppen med 17 deltagare träffades vid 11 olika tillfällen. Lokalkostnad på 50 kronor per ekipage
och tillfälle har debiterats deltagarna. Tillsammans med ett bidrag från Studiefrämjandet gav
vinterträningsgruppen ett överskott på 1 190 kronor.
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b) Domare till våra prov
Martin Jönsson var ej närvarande. Ingen rapport har lämnats angående nuvarande läget med domare till
årets prov. Lennart Andersson har fått en förfrågan från Robert Lundgren om att döma i Klimpfjäll till
hösten (fredag – lördag). Lennart Andersson kontaktar Martin Jönsson.

c) Apportvilt
Tillgången på apportvilt är för närvarande god. Det finns gott om både fågel och räv i klubbens frysar. Vi kan
därför kosta på oss att ha positiv syn på träningsgruppernas behov av apportvilt. Vid årsmötet godkändes
en viltavgift på 150:-/deltagare och år för träningsgrupperna. För att säkerställa den löpande tillgången på
framförallt vitfågel kontaktar Erik Lund skyttar i Nordmaling och Luleå för ytterligare komplettering.

d) Fjällprov/vårträning
Föredrogs av Lennart Andersson. Tillstånden för vårens tränings-/provhelger (3-6/4 och 24-27/4) är klara.
För närvarande vill fler komma och träna den senare helgen. Enligt rapport så är det fortfarande ”full
vinter” i Klimpfjäll. Mikael Sjöqvist, Ulf Granberg samt eventuellt Hannu Liedes dömer under det särskilda
provet den senare helgen (fredag – söndag). En domare per dag. Antal hundar per parti beror på föret.
Inbjudan ligger ute på hemsidan.

e) Information från samrådsmöte LST/turistnäringen
Föredrogs av Lennart Andersson. Lennart och Johannes Näslund närvarade vid mötet i Lycksele.
Genomgång av jaktåret som varit samt diskussioner kring vilka planer som finns för framtiden. 4 områden
stängdes på grund av högt jakttryck (3 jaktmandagar/kvadratkilometer); VA1, U1, VS14 och VN4. De två
förstnämnda stängdes 9/9, VS14 11/9 och VN4 15/10. Totalt såldes (fram till början av februari) 9 750
dagskort. Flest såldes för Vilhelmina Södra, minsta antalet för Ran. 5 000 såldes till svenska medborgare,
3 000 till norska, 1 000 till italienska, och ett antal till finska. Som jämförelse såldes 2011/2012 12 000 kort
och 2012/2013 6 000 kort.
Inför 2014/2015 kommer ett nytt administrativt system att införas för bokning av jaktkort på nätet, även
dagskort. Länsstyrelsen kommer också att inför kvotering. Jaktområdena minskas i omfång, så att antalet
områden ökas. Antalet jägare per område/dag begränsas. Priset behålls sannolikt oförändrat.
Fågelhundsklubbarna och Jägareförbundet avser skicka in en skrivelse till Länsstyrelsen angående att även
länsbor med kommunkort ska kunna jaga på områden som stängt på grund av jakttryck, likt ortsborna. Vid
inventering får deltagarna lösa kommunkort, men då dessa idag inte ger någon fördel så anses nyttan av att
ställa upp vid inventering vara tämligen begränsad. Vi hoppas därför få positivt svar på skrivelsen.
Beslutades att SVK/Västerbotten ställer sig bakom fågelhundsklubbarna och Jägareförbundets skrivelse.
Diskuterades att Länsstyrelsen måste publicera statistiken över fällda fåglar. Helst på sin hemsida, men
alternativt i skriven form.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Länsstyrelsen angående statistiken.
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§7 Instruktörsutbildning
Föredrogs av Kristina Sandin, som pratat med Mattias Westerlund. I nuläget finns ingen möjlighet för
utbildning av SVK/Västerbottens instruktörer under maj/juni. Mattias Westerlund kommer att skicka mejl
till Kristina Sandin med uppgifter angående första lediga weekends. Utbildningen gäller två weekends, med
ungefär två månaders mellanrum.
Nio personer har anmält intresse att delta i kursen; Linda Lund, Jack Lindh, Kristina Sandin, Johannes
Näslund, Max Olofsson, Erling och Anna-Carin Wikman, Lilian Westerlund och Martin Jönsson.
Diskuterades kring önskemål på geografisk spridning av instruktörerna samt vilken krav på motprestation
som eventuellt bör ställas. För- och nackdelar med att skriva ett formellt avtal med de utbildade
instruktörerna diskuterades utförligt. Handlar mycket om moral. De som går kursen förväntas ställa upp för
klubben och hålla utbildningar. Ingen tid eller antal kurser bör krävas.
Beslutades anmäla Kristina Sandin, Linda Lund, Johannes Näslund, Max Olofsson, Anna-Carin Wikman och
Lilian Westerlund till kursen.
Beslutades att Kristina Sandin sköter kontakten med Mattias Westerlund samt de 6 kursdeltagarna, samt
får mandat att skicka någon av de övriga intressenterna (Martin Jönsson, Erling Wikman och Jack Lindh) om
någon av de 6 utvalda ej kan delta.

§8 Aktiviteter 2014
a) Öppna träningar Umeå och Skellefteå
Gissningsvis bör träningsgrupperna kunna starta i början av maj.
Beslutades att Kristina Sandin är kontaktperson för Umeå och Lilian Westerlund kontaktperson för
Skellefteå.
Webutrymme finns på hemsidan. Tidpunkter/dagar för träffarna bör läggas in där (och sedan publiceras på
Facebook).
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Johannes Näslund, Max Olofsson och Ulla-Rut Persson
angående träningsgrupp i inlandet.

b) Viltspårshelg med prov
Diskuterades vilka viltspårsdomare som finns tillgängliga.
Föreslogs träna viltspår under någon av de första träffarna med träningsgrupperna, och även be någon
viltspårsdomare närvara för att ge instruktioner och tips. I samband med träningsgrupperna bör det vara
möjligt att i alla fall träna på spår med lite kortare liggtid, möjligen utan blod.
Viltspårshelgerna i Umeå och Skellefteå kunde förslagsvis läggas under senare halvan av maj, alternativt
juni. Dock upptill viltspårsdomarna att meddela vilka datum som är möjliga.
Beslutades att Kristina Sandin ansvarar för viltspårshelgen i Umeå och Lilian Westerlund för viltspårshelgen
i Skellefteå. Lennart Andersson kan tillhandahålla mark för viltspårsträning/-prov i Umeå.
Beslutade att publicera information angående viltspårshelgerna på hemsidan så snart datumen finns
tillgängliga.
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c) Trivselhelg
Datum har bokat till 28–29 juni. Diskuterades olika alternativ på plats.
Beslutades att genomföra trivselhelgen i Bredträsk där det finns en skyttebana i närheten av ett
vattendrag.
Beslutades att Lennart Andersson och Magnus Eriksson sätter ihop program för trivseldagen.

§9 Informationsblad till nya medlemmar
Reviderades informationsbladet som skickas till nya medlemmar.

§10 Utskick till nya ägare för våra raser
SKK skickar adressuppgifter till SVK för nya ägare av SVK:s raser.
Beslutades att skicka ett informationsblad till de nya ägare som ej redan är medlemmar i SVK. Samma
information som ovan, men kompletterat med information om medlemsavgiften.

§11 Övriga frågor
a) Resultathanteringsgruppen
Diskuterades att ytterligare någon bör rekryteras för att hantera anmälningar och resultatredovisning för
att undvika alltför stor sårbarhet. Linda Lund och Lennart Andersson sköter detta idag. Båda sitter i Umeåområdet. Att personerna i gruppen sitter i geografisk närhet är en fördel.
Beslutades att inför kommande styrelsemöte försöka komma på förslag på namn. Helst i närheten av
Umeå.

b) Maria Willebrandt håller inventerarkurs
I nuläget finns inget datum angivet, bara ett preliminärt besked att kursen ska arrangeras ”under våren”.
Beslutades att publicera mer information på hemsidan så snart definitivt datum meddelats.

c) Domarrekrytering
Den preparandkurs som var planerad för våren 2014 har ställts in. I nuläget är det oklart när nästa
preparandkurs kommer att starta.
Det är viktigt för SVK/Västerbotten att redan nu börja ta fram lämpliga kandidater.
Diskuterades olika alternativa kandidater. Finns bland annat två jaktprovsdomare för andra raser. Möjligt
att dessa kan vara intresserade. SVK/DomK bedömer i varje fall sådant fall vilken omfattning på
vidareutbildning som krävs.
Beslutade att Lennart Andersson tar upp frågan om domarrekrytering på ordförandekonferensen.

d) Deltagande på vildmarksmässan Lycksele
Mässan genomförs någon gång under slutet av maj.
Beslutades att SVK/Västerbotten bör delta under förutsättning att monterkostnaden inte är för hög.
Beslutade att Lennart Andersson kontaktar Johannes Näslund, Josef Alenius och Ulla-Rut Persson för att
höra om någon av dem kan delta på mässan.
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e) Hemsidan
Beslutades att program för 2014, kontaktuppgifter och ansvarsområden uppdateras.
Beslutades att Svante Morén kontaktar DinStudio för att undersöka om det finns möjlighet att lägga in
någon kalenderfunktion på hemsidan, gärna en som går synkronisera med egen kalender.

§12 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir ett telefonmöte måndag 19 maj klockan 19:00.

§13 Mötets avslutande
Lennart Andersson tackade mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte och förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Lilian Westerlund
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