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2015-01-27
Plats:

Telefon, 19:00.

Närvarande:

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

Frånvarande:

Martin Jönsson, AnnChatrine Lindmark, 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 angående Hederstecken samt Jubileumsboken.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades till att förutom ordförande justera protokollet välja Magnus Eriksson.

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

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
a) Utbildning av ripinventeringsutbildare
Kommer att genomföras en utbildning i lag med de engelska fågelhundsklubbarna. Lennart Andersson
avser delta. Ytterligare en person skulle behöva delta från SVK/Västerbotten.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Hanna Holmberg, Carl-Johan Waller och Ulla-Rut Persson för
att höra om någon av dem kan tänka sig att delta.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
För fjolåret hade ett resultat på -48 000 kronor budgeterats. Det faktiska resultatet blev cirka -37 000
kronor. Bokslutet har sänts till revisorerna.

b) Inomhusträning
Tre träningstillfällen har genomförts. 13 deltagare vid första och andra tillfället, nio deltagare vid tredje
tillfället. Inomhusträningen är mycket uppskattad av deltagarna. 12 – 13 deltagare känns vara gränsen för
vad lokalen rymmer.

§7 Instruktörer, utbildning
Inga alternativa lokaler till Forslunda har hittats ännu.
Diskussioner har förts med Mattias Westerlund angående hur rekrytering av ekipage till träningsdagen ska
genomföras. Instruktörerna har framfört att de vill göra det själva, och att lokalen begränsar antalet
deltagare till 12 (4 per instruktörsgrupp).
Söndagen (examinationen) inleds med föreläsning av Mattias Westerlund. Mat kommer att finnas
(hamburgare). Linda Lund fått i uppdrag att lägga ut kallelsen till detta på hemsidan.
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Boende för Mattias Westerlund har undersökts. Behövs ett boende som tillhandahåller frukost, från 20/2–
22/2.
Beslutades att Kristina Sandin och Lennart Andersson tillsammans ordnar boendet.
Teorisal har bokats under tre dagar (1 000 kronor för samtliga tre dagar) på Forslunda.
Noterades att Max Olofsson har hoppat av sista delen av instruktörsutbildningen.

§8 Jaktmässa och utställning Lycksele, maj 2015
Kristina Sandin har undersökt pris för roll-ups (85 x 200 cm), som ska kunna användas både ute och inne.
Kostar 1 350 kronor/styck och tar 2 – 4 dagar att framställa.
Lennart Andersson har ännu inte undersökt eventuell kostnad för monter. Maria Gustafsson uppges ha god
kontroll över läget i övrigt.
Fågelhundarna ställs ut på torsdagen under Kristi Himmelsfärdshelgen. Stövare mm på fredagen och
älghundar på lördagen.
Ett möte med arrangören kommer att genomföras, troligen under februari/mars.

§9 Årsmöte 2015
Status inför årsmötet stämdes av. Lokalen är bokad (projektor finns). Fika är bokat. Föreläsare är bokad.
Verksamhetsberättelsen håller på att sammanställas av Lennart Andersson. Ett antal hundar har erövrat
championat under året. Dessa publiceras allt eftersom på hemsidan.
Svante Morén har förberett prislistan. Lennart Andersson kompletterar de sista uppgifterna och verifierar.
Därefter skriver Svante Morén ut jaktprovsdiplomen. Endast vandringspriset för UKL kommer att erhålla
inteckning för 2014. Tomahawken finns fortfarande hos Jonas Sandström. Lennart Andersson gör förnyat
försök att kontakta Jonas Sandström.
Valberedningen har förberett sitt förslag.
Budgetförslaget är förberett.
Beslutades att justera budgetförslaget för att ta hänsyn till kostnader för Mattias Westerlunds boende,
samt lokalhyra på Forslunda för instruktörskursen. Budgeterat resultat landar på cirka -20 500 kronor.
Beslutades att Lilian Westerlund köper 5 buketter (cirka 200 kronor/bukett) samt att Lennart Andersson
ombesörjer avtackningsgåva för avgående styrelsemedlemmar.
Inventarielistan diskuterades.
Beslutades att Lilian Westerlund undersöker status på den startrevolver som ska finnas hos Fredrik
Stenlund.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Johannes Näslund angående den startrevolver som ska finnas
hos honom, samt angående den klubbfrys som finns hos honom. Lennart Andersson kontaktar också Jonas
Sandström angående klubbens dummies.

§10 Övriga frågor
a) Hederstecken
Beslutade tilldela Owe Fredriksson och P-O Stenmark Hedersnål.
Beslutades att Svante Morén beställer hem två stycken hedersnålar från materialförvaltaren.
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Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Owe Fredriksson och att Lilian Westerlund kontaktar P-O
Stenmark för att undersöka om de har möjlighet att närvara vid årsmötet.

b) Jubileumsboken
Redaktören för Jubileumsboken (Anette Gustafsson) behöver namnförslag på författare av
lokalavdelningens historia till boken. Diskuterades olika namnförslag, bland annat Lotta Ivarsson, Anders
Eriksson, Paul Hall och Ewa Siewerts.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Paul Hall.

§11 Nästa möte
Beslutades genomföra konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet.

§12 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Magnus Eriksson

