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2014-12-14
Plats:

Ansia, Lycksele, 14:00.

Närvarande:

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

Frånvarande:

Magnus Eriksson, Martin Jönsson.

§1 Mötets öppnande
Lennart Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra den bortgångne K-G Brännström.

§2 Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen med tillägg under Övrigt angående eventuell minnesgåva till K-G
Brännströms minne samt vinterträning på Forslundagymnasiet.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades till att förutom ordförande justera protokollet välja AnnChatrine Lindmark.

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

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
Inga dylika förelåg.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs av Anders Nordwall. Ett antal räkningar förfaller vid årsskiftet, till exempel lokalhyran för
utställningen.
Intäktssidan ligger på cirka 81 000 kronor mot budgeterade 92 000. Skillnaden kan nog vara att antalet
deltagare på utställningen var lägre än budgeterat, att inget Lyckseleprov genomfördes, och färre särskilda
prov.
Budgeterat -47 000 kronor i resultat. Torde landa i trakterna av -30 000 kronor.
Stambokföringsavgifterna har betalts, 5 200 kronor. Avgifterna för utställningen 2014 kommer troligen
först nästa år. 2013 betalades 2 930 kronor i stambokföringsavgifter. 2014 har kostnaden nära på
fördubblats.
Beslutades godkänna kassarapporten.

b) Utställningar
Föredrogs av AnnChatrine Lindmark. 40 – 45 hundar deltog. Utställningen gick mycket smidigt och bra.
Registreringen av utställningen överläts till Maria Gustafsson. Resultatlistorna är nu inskickade till Kenneth
Sundvall. Bestyrelserapporten skulle skickas inom en vecka, vilket nu gjorts.
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Att skapa utställningskatalogen kostar 5 kronor per registrerad hund. SKK:s provkatalog har laddats ner
lokalt. En mall har nu skapats, vilket borde underlätta för kommande utställningar. Även prislistorna
genereras i samma program.

c) Provledarutbildning
Fördrogs av Erik Lund. Provledarkompendium har distribuerats till samtliga provledare.
Diskuterades angående behov av ytterligare provledare. Skellefteå och Umeå känns ganska välförsedda.
Inlandet?
Beslutades att i nuläget inte genomföra någon ytterligare provledarutbildning. Om behov uppstår i inlandet
tas frågan upp på nytt.

§7 Instruktörer, utbildning
Föredrogs av Kristina Sandin. Del 1 av instruktörsutbildningen har genomförts. Del 2 genomförs 20 – 22
februari.
Deltagarna i kursen träffas 11/1 för att diskutera denna andra del. Fredag inomhus (klockan 16 – 20, teori),
lördag (klockan 8 – 18, inomhus, både teori och praktik) och söndag utomhus (praktik, med inbjudna
deltagare). Eventuellt behövs en lokal för söndagen om temperaturen inte tillåter utomhusaktivitet.
Kommer att uppstå en lokalkostnad samt resa/logi för Mattias Westerlund.
Diskuterades möjligheten att hyra lokal av t.ex. Umeå BHK, Studiefrämjandet eller Kommunen, samt
möjligheten att genomföra årsmötet i anslutning till denna aktivitet, om lokal ändå ska hyras. Dock kommer
utbildningen att hålla på till efter klockan 17, varför alternativet avskrevs.
Beslutades att Kristina Sandin kontaktar Umeå BHK samt kommunen.
Beslutades att Lennart Andersson bokar logi för Mattias Westerlund.
Logi för kursdeltagarna diskuteras vid träffen 11/1. Liksom hur inbjudan till 22/2 ska se ut.
Beslutades att inbjudan till 22/2 läggs ut på hemsidan.

§8 Deltagande jaktmässa och utställning Lycksele 2015
Föredrogs av AnnChatrine Lindmark. Fått besked från SKK att utställning på torsdag får genomföras.
Samarrangemang med VBFK. 2015-05-14.
Maria Gustafsson kommer att kontakta VBFK för att utreda detaljerna kring utställningen.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Doggy angående sponsring.
Anmälan till utställningen tas emot av SVK/Västerbotten, antingen AnnChatrine Lindmark eller Maria
Gustafsson.
Angående mässdeltagandet krävs att några kan arbeta under mässdagarna. Diskuterades
informationsmaterial, monter, roll-ups, apporteringstävling/-moment (ex sökruta med vilt). Hur många
dagar ska vi närvara? Torsdag – lördag, eller bara 1 – 2 dagar?
Beslutades att Maria Gustafsson sköter kontakterna med arrangören och övriga fågelhundsklubbar
(engelska fågelhundsklubben).
Beslutades att AnnChatrine Lindmark har ansvaret gentemot styrelsen i SVK/Västerbotten.
Beslutades att Lennart undersöker kostnaden för monter.
Beslutades att Kristina Sandin undersöker kostnaderna för att trycka två roll-ups.
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§9 Verksamhetsplan 2015
Beslut har redan tagits angående provverksamheten och utställningarna. Utöver dessa aktiviteter
diskuterades:
-

Unghundskurs i Skellefteå och eventuellt Umeå. Start i maj.

-

Viltspår? Viss administration för SVK/Västerbotten, och dessutom stambokföringsavgift. Föreslogs
att ta en avgift på 150 kronor, eller 200 kronor som särskilt prov, om provet genomförs i
SVK/Västerbottens regi. Intresset för viltspår är tämligen lågt för närvarande. Fungerar utmärkt i
övriga hundklubbars regi.

-

Viltspårsdag i Umeå, instruktion/kurs eventuellt med viltspårprov? Gunhild Björne? April/Maj?

-

Vårfjällsträning och –prov i Klimpfjäll. Lennart Andersson arrangerar. Bretonklubben har redan
publicerat datum. Föreslogs att arrangera så sent som möjligt i slutet på april. Kan bli drygt att
arrangera fyra dagar.

-

Trivseldag? Inlandets tur att arrangera? Helene Långström har erbjudit marker i
Drängsmarkskläppen. Juni/juli.

-

Ripinventering.

-

Unghundskurs i inlandet? Johannes och Max?

Beslutades att Kristina Sandin frågar Johannes Näslund och Max Olofsson angående vilka eventuella planer
som föreligger på kurser i inlandet.
Beslutades att Kristina Sandin kollar upp förteckningen över tillgängliga viltspårdomare, som sedan
publiceras på hemsidan.

§10 Budget 2015
Utkast till budget presenterades av Anders Nordwall.
Beslutades fastställa kursavgiften för UKL-kurserna till 300 kronor för medlem i SVK/Västerbotten och 600
kronor för icke medlem.
Beslutades att ingen viltavgift tas ut för eventuella öppna träningsgrupper.
Beslutades att Anders Nordwall undersöker möjligheterna till backup av redovisningsprogrammet.
Föreslogs oförändrade anmälningsavgifter till jaktproven.
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§11 Årsmöte 2015
Diskuterades när och var årsmötet ska hållas. Föreslogs hålla årsmötet söndag 2015-02-15. Diskuterades
olika platser; Skellefteå, Umeå eller inlandet (t ex Storuman).
Beslutades att årsmötet hålls söndag 15/2 i Skellefteå.
Föreslogs Thomas Forsberg (fysioterapeut från Boden) som föreläsare vid årsmötet. Föreläsningen kunde
handla t.ex. om rehabilitering av hundar, eller hur man förbereder hunden för en hård prestation.
Beslutades att Lilian Westerlund kontaktar Thomas Forsberg angående möjlig föreläsning och
kostnadsförslag.
Beslutades att förtäringen blir smörgås och kaffe mellan föreläsningen och årsmötet.
Beslutades att föreläsningen startar 14:00 och förväntas ta cirka 60 – 90 minuter, varför årsmötet startar
klockan 16:00.
Beslutades att Claes-Göran Nordlund kontaktar Aurum angående kostnadsförslag och bokning.
Beslutades att motioner ska styrelsen tillhanda senast 2015-01-23.

§12 Övriga frågor
a) Motioner till fullmäktige
Inget ämne till motioner förelåg.

b) Hederstecken
Owe Fredriksson och P-O Stenmark har avsagt sig sina domaruppdrag. Föreslogs erhålla hedersnålen eller
lilla hederstecknet.
Beslutades att Svante Morén kontrollerar statuter samt om de eventuellt redan är innehavare av dessa
hederstecken.

c) Vinterträningsgrupp Forslunda
Kristina Sandin och Carolina Fransson startar en öppen träningsgrupp för vinterträning på
Forslundagymnasiet. 6 träffar från 2015-01-12 – 2015-02-16. En gång/vecka, 1 timme/gång. 50
kronor/gång/deltagare.

d) Minnesgåva till K-G Brännströms minne
Diskuterades gåva till Cancerfonden i K-G Brännströms namn i samband med begravningen, och
kondoleansblommor till efterlevande.
Beslutades att Anders Nordwall skickar blommor.
Diskuterades nekrolog i Svensk Vorsteh.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Owe Fredriksson för att undersöka om denne kan författa en
nekrolog.
Beslutades skänka 300 kronor till önskad fond. Anders Nordwall sköter insättning.

e) Tackgåvor samt priser
Diskuterades möjligheten att kunna dela ut priser till deltagarna vid ordinarie eftersöksprov, samt
tackgåvor till funktionärer.
Beslutades att Ulla-Rut Persson undersöker frågan och presenterar förslag till kommande styrelsemöte.
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§13 Nästa möte
Beslutades genomföra ett telefonmöte för avstämning inför årsmöte tisdag 2015-01-27, klockan 19:00.

§14 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

AnnChatrine Lindmark
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