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2014-10-16
Plats:

Telefon, 19:00.

Närvarande:

Lennart Andersson, Svante Morén, Claes-Göran Nordlund,
AnnChatrine Lindmark, Erik Lund, Anders Nordwall, Kristina Sandin,
Ulla-Rut Persson.

Frånvarande:

Magnus Eriksson, Lilian Westerlund, Martin Jönsson.

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

§2 Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen med tillägg under Övrigt.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades till att förutom ordförande justera protokollet välja Claes-Göran Nordlund.

§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs.
Beslutades lägga protokollet till handlingarna.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
a) Intresseförfrågan angående jaktprov för samtliga stående fågelhundsraser
Intresseförfrågan har inkommit från David Fjällström, Vilhelmina, angående Västerbottensmästerskap för
stående fågelhundar, oavsett ras. Samtliga raser skulle delta på lika villkor.
Diskuterades förslaget. Låter lite jippobetonat. Tveksamt om det egentligen ger något. Konkurrerar med de
ordinarie proven. Tveksamt om det går hitta någon som hinner engagera sig i det. Oklart syfte.
Beslutades att SVK/Västerbotten avstår samt att Lennart Andersson författar svar till skriftställaren.

b) SVK/Valberedning
Skrivelse som inkommit till samtliga lokalavdelningars ordförande från SVK/Valberedningen inför
Fullmäktige 2015 föredrogs av Lennart Andersson. Skrivelsen likar den information som valberedningen
lämnat på vorsteh.se, men redovisar även vilka styrelsemedlemmar som står för omval samt vilka som står
till förfogande för omval.
Noterades skrivelsen.
Beslutades att Lennart Andersson mejlar skrivelsen till övriga i lokalavdelningens styrelse.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs av Anders Nordwall. Säsongens jaktprov ligger bakom oss och resultatet ligger cirka 10 000
kronor över budget. Alla räkningar för jaktproven har dock ännu inte kommit in.

b) Jaktproven Lycksele, Klimpfjäll och Burträsk
Lycksele: En anmäld till lördag, fyra till söndag. Domaren fick ryggskott dagen innan provet. Provledningen
ringde 11 domare utan resultat. Fick tyvärr ställa in provdagen. Erbjöd deltagarna reservplatser i Burträsk.
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Klimpfjäll: Första året med två grupper på fredagen. Initialt 24 anmälda på fredagen. Bra med fågel. Lördag
tre grupper. Bästa dagen, en hel del förstapriser inklusive en 9:a i UKL. Söndag 2 grupper. Färre fåglar.
Burträsk: Många anmälda, en hel del strykningar. Tog in ett antal efteranmälningar. Två pristagare.

c) Apportvilt
Umeå har mås för nästa års prov, men, tveksamt om det räcker till träning i större omfattning.
Skellefteå har OK med vitfågel och räv.
Beslutades att Svante Morén kontaktar Sunderbyns skjutbana.

§7 Jaktprov och utställning 2015
Beslutades fastställa nedanstående provprogram för 2015:
Eftersök, Umeå
Eftersök, Skellefteå
Eftersök, Storuman
Skogsprov, Lycksele
Fjällprov, Klimpfjäll
Skogsprov, Burträsk

11/7
1/8
8/8
5-6/9
18-20/9
26-27/9

Viltspårsprov, rörliga, alla klasser

1/1-31/12

Särskilda prov
Särskilda prov

1/1-30/4
1/7-31/12

Älgjakten börjar 7/9

Utställning i november 2015 (14/11) redan anmäld.

§8 Deltagande jaktmässa och utställning Lycksele 2015
SVK HS har godkänt att SVK/Västerbotten utökar sitt utställningsprogram under 2015 och 2016, under
förutsättning att det kan ske i enlighet med SKK:s regelverk angående utställningar.
Ansökan om utställning våren 2015 har skickats in till SKK. Utställningen planeras som ett samarrangemang
med Västerbottens Fågelhundsklubb, vilket bör vara OK enligt SKK:s regelverk. En viss konkurrenssituation
uppstår dock med majutställningen i SVK/Bottenviken.
Om positivt besked erhålls från SKK måste en arbetsgrupp tillsättas.
Beslutades bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§9 Umeåutställningen 2014
Avrapporterades av AnnChatrine Lindmark. Arrangemanget är i princip under kontroll. Samma lokal
(Forslunda) som tidigare. Domare Kurt Nilsson. Anmälningstiden går ut 17/10. Vissa frågetecken kring
skapandet av utställningskatalogen. Funktionärsstaben nästan klar.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Cicci Landén angående katalogprogrammet.

§10 Årsmöte 2015
Beslutades bordlägga till nästa möte.
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§11 Övriga frågor
a) Motioner till fullmäktige
Motionstiden inför SVK:s fullmäktige 2015 går ut 2014-12-31. I nuläget finns inget speciellt.
Beslutades lägga ut information på hemsidan och uppmana medlemmarna att komma in med förslag.
Bordlades till nästa möte.

b) Hederstecken
Lokalavdelningen får årligen föreslå mottagare för SVK:s hederstecken.
Bordlades till nästa möte.

c) Vinterträning, Forslunda
AnnChatrine Lindmark och Kristina Sandin jobbar vidare med frågan.
Beslutades att Kristina Sandin kollar med Forslunda angående möjlighet att hyra lokalen.

§12 Nästa möte
Beslutades genomföra nästa möte söndag 2014-12-14 klockan 14:00 på Ansia. I samband med mötet äts en
jultallrik.

§13 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Claes-Göran Nordlund

