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2014-05-19
Plats:

Telefonmöte, 19:00

Närvarande:

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

Frånvarande:

Martin Jönsson, AnnChatrine Lindmark, Ulla-Rut Persson, Svante
Morén.

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

§2 Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av en punkt under Övriga frågor.

§3 Val av mötesfunktionärer
Till att förutom ordförande justera protokollet valdes Erik Lund. Eftersom Svante Morén ej var närvarande
valdes Lilian Westerlund till att föra mötes protokoll.

§4 Föregående protokoll
Sponsoravtal: Lennart Andersson kontaktar Annika Wängvik för att diskutera nytt sponsoravtal.
Resultathanteringsgruppen: Erik Lund ska prata med Martin Åkerlund om han kan hjälpa till.
Domarrekrytering: SVK/DomK ska behandla frågan om vad som krävs för att domare från andra raser ska
kunna döma SVK-prov.
Apportvilt: Svante har köpt apportvilt för 500:-. Erik ska kontakta skyttar i Nordmaling och Luleå för
ytterligare komplettering.
Statistik över skjutna fåglar: Lennart har talat med Länsstyrelsen, som lovat att lägga ut statistiken på deras
hemsida.
Ansvarig Lyckseleprov: Josef Alenius

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
Inget inkommit.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs av Anders. Allt är OK. Styrelseledamöterna hade fått resultatrapport o balansräkning. Det
fattades några avgifter från Klimpfjällsträffen, men de var i antågande.

b) Domare till våra prov
Dessa domare är klara. Lennart har själv fått jobba med detta och gjort ett bra jobb.
Klimpfjäll: Owe Fredriksson och Fredrik Norman.
Lycksele: Janne Pettersson.
Burträsk: Ulli Wieser.
Eftersök: Umeå: Dag Teien, Skellefteå: Robert Lundgren, Storuman: Dick Skarin.
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c) Fjällprov/träning
1:a träningshelgen var det få deltagare.
2:a tränings/provhelgen var 20-25 deltagare närvarande. 59 träningsdagar per hund och 24 jaktprovstarter.
Vädret var fantastiskt i 3 dagar (4:e dagen dimma och igen vind) och alla var supernöja med helgen.

d) Ordf konf
Protokollet kommer att sändas till styrelsen. Nya förslag till jaktprovsregler är på gång och ska ut på remiss.
Detta skall diskuteras vid vårt nästa styrelsemöte.
e)

Träningsgrupper

Lilian rapporterade från Skellefteågruppen: 3 träffar hittills med ca 6-16 deltagare per gång. Två av
tillfällena har ägnats åt viltspår (Gunhild Björne).
Kristina rapporterade från Umeågruppen: 2 träffar hittills med ca 6-10 deltagare per gång. Tillfällena har
ägnats åt allmänlydnad.
Anders rapporterade från Holmsundsgruppen: 2 träffar hittills med ca 10-12 deltagare per gång. Tillfällena
har ägnats åt agility, apport och vilt.
Svante ska sända medlemsmatrikel till Kristina o Lilian så de får kontrollera att alla deltagare är
medlemmar.
Träningsgrupp i inlandet? Lilian tar kontakt med Ulla-Rut, Max och Johannes.

f)

Länsjaktvårdföreningens årsmöte

Lennart informerade om mötet.

§7 Instruktörsutbildning
Kristina informerade att allt är spikat och klart. De 6 föreslagna deltagarna vill vara med den 24-26 okt.
Dessutom ska Ulf Granberg vara med på egen bekostnad. Boendet är bokat. Kostnad: 4.200:- för 2 nätter.
Ulf ska köra sin buss och de från kusten och Norsjö ska samåka.
2:a träffen blir 15 febr 2015 i Umeå.

§8 Aktiviteter 2014
a) Jaktmässa Lycksele
Eftersom ingen har tid och möjlighet att närvara beslöt vi att INTE närvara i år. Förhoppningsvis ser läget
bättre ut nästa år.
b) Viltspårshelg med prov
Umeå/Holmsund gör en inventering av hur intresset ser ut att ordna en viltspårshelg ink. prov. Utifrån
detta kan en helg ordnas. Kristina tar kontakt med Linda, Holmsund.
Skellefteå: Två kvällar har ägnads åt viltspår. Viltspårsprov sker löpande. Kontakt tas med Gunhild Björne.

c) Trivselhelg 28-29 juni
Magnus informerade att allt är ordnat och klart. Skjutbana fixad, stugor finns att hyra. I början av juni går
information ut till medlemmarna.
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§9 Eftersöksproven Umeå, Skellefteå, Storuman
Ansvarig Umeå: Erik.
Ansvarig Skellefteå: Clas-Göran och Svante.
Ansvarig Storuman: Ulla-Rut.

§10 Jaktproven Klimpfjäll, Lycksele, Burträsk
Lennart ska prata med Svante att han lägger ut domare och provledare för proven på vår hemsida.

§11 Utställning Lycksele våren 2015, förfrågan från Calle Franklin
AnnChatrine fick i uppdrag att kontakta SKK för att höra om vi, trots kort varsel, kan medverka på den stora
jakthundsutställningen våren 2015.

§12 Övriga frågor
a) Försäkringar
Vi har i dagsläget en ansvarförsäkring via Jägarförbundet. Rolf Grönstedt har sänt ut en skrivelse att vi
behöver en tilläggsförsäkring för att täcka alla eventualiteter. Kostnad=640:-/år.
Beslut: VVK ska teckna en tilläggsförsäkring. Anders fick i uppdrag att ordna detta.

§13 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir tisdag 12 augusti på Stenfors Gård kl. 18.30.

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

Lilian Westerlund
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Erik Lund

