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Plats:

Stenfors Gård, 18:30.

Närvarande:

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

Frånvarande:

Martin Jönsson, Ulla-Rut Persson.

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

§2 Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen med tillägg under Övrigt; ”Apporttävling” och ”Instruktörsutbildning”.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades till att förutom ordförande justera protokollet välja Erik Lund.

§4 Föregående protokoll
Beslutades lägga protokollet till handlingarna.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
Föreligger en remiss angående nya jaktprovsregler. Denna behandlades under en egen punkt, §7 nedan.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs av Anders Nordwall. Anmälningsavgifter kommer in. En ansvarsförsäkring har tecknats. En del
apportvilt har sålts. Intäktssidan ser bra ut, speciellt med tanke på att de tre jaktproven och utställningen
fortfarande återstår. Årsmötet blev något dyrare än budgeterat på grund av lokalhyran.

b) Domare till våra prov
Föredrogs av Lennart Andersson.
Finns nu två domare till varje prov utom Lycksele.
Diskuterades möjligheten om någon av de domare som deltar i provet i Klimpfjäll skulle kunna döma någon
dag också. Boende till domarna i Klimpfjäll har ej bokats ännu. Bemötandet från fjällhotellet i Klimpfjäll har
inte varit speciellt positivt senaste åren. Diskuterades om bättre möjligheter till boende eventuellt finns i
Saxnäs. Lennart Andersson har pratat med Max Olofsson, som kommer att hjälpa Ulla-Rut att organisera
provet.

c) Apportvilt
Erik Lund har kontakt med jägare i Nordmaling som normal brukar skjuta 20–30 trutar per säsong. Erik har
tingat samtliga.
Beslutades att Svante Morén kontaktar Sunderbyns skjutbana.
Diskuterades att börja använda änder istället om det blir alltför svårt att få tag på vitfågel i framtiden.
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d) Eftersöksproven
De tre ordinarie eftersöksproven under sommaren hade sammanlagt 43 deltagande ekipage, vilket är ett
bra resultat. Ett flertal särskilda prov har genomförts, speciellt i Umeåtrakten.

e) Inventeringen 2014
17 personer inventerade. 3–4 hundar på varje linje som inventerades (10 stycken). Fungerade bra med
utflygningen av utrustningen i år. Ont om vatten uppe på fjället. Fler ripor och bättre kullar än i fjol.
Länsstyrelsen och Maria Willebrandt vill gärna att hundklubbarna också tar på sig inventering av fjällnära
skog. Oklart om SVK/Västerbotten i nuläget har kapacitet att organisera och genomföra det.

§7 Remissvar angående nya jaktprovsregler
Diskuterades utförligt det föreliggande remissförslaget.
Inga synpunkter på § 2 och § 9. Konstaterades att motiveringarna till § 9 är mycket bra.
De föreslagna ändringarna i § 10 diskuterades utförligt. Fungerar det ur ett organisations-/provperspektiv?
Går mer apportvilt?
De föreslagna ändringarna av championatreglerna diskuterades. Ett renodlat SE FBCH känns orättvist mot
de norrländska hundarna, där det inte ges möjlighet att genomföra FBP i hemmabiotoperna. Att stryka
kravet på anlagsprov för SE JCH känns inte heller bra, då viltspår är en bra jaktlig färdighet.
Beslutades förorda att nuvarande regelverk för SE JCH behålls och att SE FBCH inte införs. FBP inte går
genomföra i hela landet. I sista stycket i motiveringen till § 9 står ”det får inte vara så att en hund inte kan
bli premierad på sin hemmabiotop på grund av dålig fågeltillgång, det måste bli jämlikt.” Detsamma bör
gälla för championaten.
Beslutades att förorda att det inte ska spela roll om 1:a-prisen i EKL erövras vid ordinarie eller särskilt prov.
Beslutades sprida informationen om regelremissen samt styrelsens åsikter med hjälp av hemsidan, med
uppmaning om att enskilda medlemmar med avvikande synpunkter kontaktar styrelsen.

§8 Deltagande jaktmässa och utställning Lycksele 2015
Den nystartade jaktmässan i Lycksele önskar som dragplåster genomföra hundutställning varje dag under
de tre mässdagarna. Detta skulle medföra en vårutställning även för SVK/Västerbotten, precis som för
många andra lokalavdelningar.
SKK har tre års framförhållning för att anordna officiell utställning. Det går flytta en befintlig utställning om
det inte krockar med annan aktivitet.
Beslutades att inte flytta novemberutställningen.
SVK/Utställningssekreterare och SVK/Utställningsansvarig har på uppdrag av utställningsansvarig inom
SVK/Västerbotten kontaktat SKK och diskuterat frågan. SVK/Västerbotten kan lyfta frågan om utökning av
utställningsprogram till SVK/HS som i sin tur kan lyfta frågan om utökning till SKK.
Beslutades att AnnChatrine Lindmark skickar en förfrågan om utökning till SVK/HS.
Beslutades att om SVK/Västerbotten får OK att utöka utställningsprogrammet så kan det vara aktuellt att
närvara vid själva mässan, annars inte.
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§9 Övriga frågor
a) Apporttävling
Ett förslag om klubbmästerskap med apportmoment har inkommit till styrelsen.
Förslaget diskuterades och upplevdes vara en bra idé. Ett alternativ vore att genomföra det i samband med
trivseldagen. Arrangemanget av tävlingen kund, liksom arrangemanget av själva trivseldagen, rotera runt
inom lokalavdelningen. Arrangören av tävlingen skickar ut PM med tänkta moment och regelverk i god tid
innan arrangemanget. Upp till arrangören att fastställa vilka regler och övningar som ska gälla. Inte ett
eftersöksprov!!
Beslutades ta med i verksamhetsplanen.

b) Forslunda, vinterträning
Beslutades att Kristina Sandin kontaktar Linda Lund och undersöker möjligheterna att anordna
vinterträning även denna säsong.
Beslutades att AnnChatrine Lindmark kontaktar Forslunda Gymnasiumför att undersöka möjligheterna att
hyra deras lokaler för träning även under denna säsong. Dock bör så ske på fastställda datum då hyran
annars måste betalas även för till exempel juluppehåll.
Beslutades att Kristina Sandin och AnnChatrine Lindmark stämmer av vilka datum som kan vara lämpliga.

c) Avstämning inför instruktörsutbildning
Instruktörseleverna åker upp samma dag som kursen startar. Transporten samordnas i möjligaste mån.
Hundar medtages. Mat samordnas. Kollektivt boende.

§10 Nästa möte
Beslutades genomföra ett telefonmöte tisdag 2014-10-17, klockan 19:00, för att avrapportera jaktproven
samt fastställa provprogrammet för 2015.

§11 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Erik Lund

