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Plats:

Lycksele, Ansia, 14:00.

Närvarande:

Lennart Andersson, Svante Morén, Magnus Eriksson, Anders
Nordwall, Lilian Westerlund, Claes-Göran Nordlund, Sofia Sjödin,
Anders Kandelin.

Frånvarande:

Ulla-Rut Persson, Erik Lund, Kristina Sandin.

§1 Mötets öppnande
Lennart Andersson hälsade särskilt de två nya styrelsemedlemmarna välkomna och förklarade mötet
öppnat. Mötet inleddes med en kort presentation av närvarande styrelsemedlemmar.

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

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades till att förutom ordförande justera protokollet välja Lilian Westerlund.

§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll (2015-01-27, 2015-02-15) samt årsmötesprotokoll (2015-02-15) föredrogs.
Beslutades lägga protokollen ad acta.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
a) Fullmäktige 2015
Föredrogs planerat tidsschema och föreslagna diskussionspunkter av Svante Morén. Regelförslaget skickas
ut till delegaterna tre veckor innan fullmäktige tillsammans med övriga handlingar. Ett telefonmöte bör
genomföras när detta skett.

b) Motioner till fullmäktige
i)

Förändrade regler gällande genomförande av prov UKL

Diskuterades för- och nackdelar med att tillåta prov samtidigt med Riksprovet. Föreslogs att yrka på att
motionen avslås, och att huvudstyrelsen tillåts hantera eventuella krockar som specialfall från fall till fall.
Beslutades yrka på att motionen avslås.
ii)

Möjliggöra utbildning av domarelever vid Riksprovet

Idag får inte en domare ha elev under Riksprovet. Diskuterades möjligheten att medföra domarelev.
Bedömdes inte vara önskvärt med domarelever under fältdelen.
Beslutades yrka på att motionen avslås.
iii) Ekonomiskt stöd för medlemsvärvande verksamhet

Diskuterades motionen, och vikten av medlemsvärvande verksamhet. Är detta rätt kanal, eller ska man
satsa på något annat? Är det mässorna som ökar medlemsantalet, eller t.ex. antalet valpar? Centralt
mässmaterial?
Beslutades yrka på att motionen antas.
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iv) Nya specialtecken för SE JCH

Fyller ingen funktion, och orsakar bara extra administration.
Beslutades att yrka på att motionen avslås.
v)

Utökad giltighet för provledarutbildningen

Diskuterades motionen. Förefaller som att motionsskrivaren förutsätter att en provledare måste utbildas
om vart 3:e år oavsett om provledning skett eller inte. Dock gäller det endast den provledare som inte
provlett på tre år.
Beslutades att yrka på att motionen antas, så att en provledare måste provleda minst vart 5:e år.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs av Anders Nordwall. Nästan alla intäkter från lydnadskursen har kommit in. På kostnadssidan har
tillkommit 1 250 kronor för annonsering i Svensk Vorsteh angående utställningen i Lycksele, drygt 9 000
kronor för instruktörsutbildningen och 1 800 kronor för lokalhyra i Forslunda. Årsmötet billigare än
budgeterat. Resultatet är just nu -17 543 kronor, men då har inga intäkter inkommit för året.

b) Domare till våra prov
Arbetet med att rekrytera domare har inletts. Gäller att försöka nyttja de lokala domarna i så stor
utsträckning som möjligt. Diskuterades hur många domare som behövs till de olika proven. En till
respektive eftersöksprov, 2 till Lycksele, 3–4 till Klimpfjäll och två till Burträsk. Anders Nordwall sänder över
domarkontraktet till Claes-Göran Nordlund.

c) Apportvilt
Erik Lund och Svante Morén inventerar frysarna. Antalet måsar sannolikt OK liksom antalet rävar.

d) Fjällprov/-träning
Annonsering har skett på Facebook. Samebyn är lite oroliga för att renarna eventuellt redan är på väg upp
på fjället. Finns risk att endast lederna är öppna, men frikörningen avlyst. 10-tal anmälda redan. Endast en
provgrupp per dag. Svårt att hitta tre marker per dag, men däremot bör det vara möjligt att hitta två
marker (så en träningsgrupp och en provgrupp kan gå varje dag).
Diskuterades att informera om när/var de andra hundklubbarna genomför sina träningshelger för att ge
ytterligare möjligheter till träning.

e) Information från samrådsmöte med LST och samebyarna
Anders Kandelin och Lennart Andersson deltog. Mötet har genomförts under 6–7 år. Inbjudna var LST,
samebyarna, Jägareförbundet, hundklubbarna, turistnäringen, polisen, fjällbevakningen och guideföretag.
Jakttrycket ökade med omkring 2 000 jaktdagar från föregående säsong, från 12 000 till 14 000. 46 %
svenskar, och drygt 50 % norrmän, italienare och några finska jägare. Norrmännen största andelen av de
utländska jägarna, följt av italienarna.
Det som diskuteras just nu är de kvoterade områdena. Kvoteringen fick till följd att vissa områden fylldes
mycket snabbt. Under säsongen löstes detta genom att Länsstyrelsen utökade kvoteringen när helikopterpiloterna ringde. Diskuteras just nu om arealkravet ska minskas så att fler jägare (cirka 12 % mer) ska kunna
jaga på samma område. Dock förflyttas bara gränsen för när ett område blir fullt. Gränsdragningen för hur
många jägare som ska tillåtas per areal är en ytterst delikat fråga.
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De registrerade jaktarrangörsföretagen har rätt att lösa jaktkort åt sina gäster. Finns endast 6–7 sådana
företag registrerade. De får inte boka mer än 10 % av tillgängliga platser på ett jaktområde. Det vore
intressant att få veta hur många av dessa företag som är svenska, norska och eventuellt italienska.
Framgår att Ammarnäsmodellen är den modell som LST eftersträvar. Dock kan den modellen lätt frambringa någon slags dold plånbok där man tvingas boka logi/helikoptertransport för att få lösa jaktkort.
Inget sades kring eventuellt förändrade regler gällande utländska jägare. LST är dock bakbunden av
gällande regelverk och ser det som mindre troligt att dessa regler ska hinna ändras innan hösten.
Fjällripan kommer att rödlistas i Norge, vilket kommer att få inverkan på jakten i Sverige. De långa
inventeringsserierna i Sverige kan användas för att påvisa att arten inte på något vis är hotad i Sverige, så
någon rödlistning är inte aktuell i Sverige. Dock kommer det att ha stor inverkan på jakttrycket. Antalet
jaktdygn kommer därför säkerligen att öka från 14 000 till över 16 000.
En förutsättning för att fortsätta med ripinventeringen är att deltagarna ska erbjudas möjlighet att lösa
kommunkort.
Mycket viktigt att hundklubbarna deltar vid dessa samrådsmöten. Ytterst dåligt att Jägareförbundet inte
deltog i mötet. Viktigt att inte lämmel- och sorkstammen kraschar under våren då det finns mycket gott om
räv i fjälltrakterna.

f)

Utställning och mässa Lycksele

Allt kring utställningen är klart och rullar på. Domare klart. Ringsekreterare klar. Annonsering genomförd i
Svensk Vorsteh.
Diskuterades om SVK-monter ska finnas under hela helgen. Gäller då att den kan vara bemannad. Vad ska i
så fall finnas i montern? Får vi verkligen fler medlemmar? Räcker det att ha en monter under själva
utställningsdagen? Andra hundklubbar har till exempel haft närvarande hundar av sina olika raser, vilket är
ett mycket trevligt inslag.
Bedömdes vara svårt att hitta tillräckligt många funktionärer för att kunna bemanna montern under tre
hela dagar. Däremot bör det vara möjligt att hitta tillräckligt många för att bemanna en monter under
utställningsdagen.
Beslutades att Lennart Andersson undersöker kostnad för monter och återkommer via mejl.
Beslutades att Lennart Andersson undersöker sponsorpriser med Annika Wängvik.

§7 Träningsgrupper Umeå och Lycksele
Kristina Sandin informerade via mejl. Kommer att starta upp träningsgrupp under maj i Umeå.
För Skellefteå kommer Lilian och Anna-Carin att genomföra en unghundskurs (6–24 månader) under 5
tisdagar med start 28 april. Finns redan fyra anmälda deltagare. Maximalt 8 deltagare.

§8 Trivselhelg
Helene Långström har erbjudit mark i Drängsmarkskläppen. Möjlighet till övernattning kommer att finnas.
Lilian Westerlund, Claes-Göran Nordlund och Svante Morén sätter ihop ett program.
Beslutades genomföra trivseldagen den 27/6.

§9 Jubileumsboken, hjälpskribenter
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Paul Hall och Ewa Siewertz.
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§10 Övriga frågor
a) Sprättburar
Under instruktörsutbildningen fokuserades på stadga. Där användes ”visionsripor”, men har man kastat
sådan två eller tre gånger så vet hunden vad som förväntas.
Sprättburar kan dock användas på en mängd sätt. Skulle behövas en i Umeåtrakten och en i Skellefteåtrakten. Diskuterades vad sprättburar kostar, och om utländska sprättburar (med fjärrkontroll) är godkända
i Sverige.
Föreslogs inköp av två burar (en till Umeå och en till Skellefteå) samt att burarna hyrs ut för 200 kronor per
vecka (på ansvarig instruktörs ansvar).
Beslutades att köpa två uppflogsburar (med fjärrkontroll) samt att det ska kosta 200 kronor att hyra och att
man inte får hyra dem mer än en vecka i taget.
Beslutades att Anders Kandelin ombesörjer inköp av uppflogsburarna. Lilian Westerlund ansvarar för en
bur i Skellefteå och Kristina Sandin ansvarar för en bur i Umeå.

§11 Nästa möte
Beslutades genomföra telefonmöte (alternativt via Lync) måndag 4/5 klockan 19:00.

§12 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Lilian Westerlund

