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2015-05-04
Plats:

Telefon, 19:00.

Närvarande:

Lennart Andersson, Svante Morén, Anders Nordwall, Lilian
Westerlund, Sofia Sjödin, Anders Kandelin, Erik Lund, Magnus
Eriksson, Claes-Göran Nordlund.
Ulla-Rut Persson, Kristina Sandin.

Frånvarande:

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

§2 Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen.

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

§4 Föregående protokoll
Föredrogs av Lennart Andersson. Bordlades utan anmärkningar.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
a) Regeländringsförslaget till fullmäktige
Beslutades stödja föreslagna formuleringar gällande § 4, 9 och 10.

b) Championatändringar
Beslutades stödja förslaget angående SE JCH.
Förslaget angående SE FBCH diskuterades utförligt.
Beslutades stödja förslaget om SE FBCH.

c) Förslag angående kostnadsfördelning vid domarutbildning
Diskuterades kortfattat. Bedömdes vara ett bra förslag.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs av Lennart Andersson. Saknas lite intäkter från Klimpfjäll. Även några utgifter.
Mattias Westerlund har betalts för instruktörsutbildningen. För lydnadskurser har i dagsläget kommit in
6 200 kronor. Båda unghundskurserna är fullbokade. Skellefteås kurs har startat. Umeåkursen startar 5/5.

b) Domare till våra prov
Föredrogs av Claes-Göran Nordlund. Klart till stora delar. Saknas domare till eftersöksprovet i Storuman för
närvarande. Behövs även en domare som dömer 2 dagar i Burträsk. Känns som att det ska kunna gå vägen.
Föreslogs kontakta Ingemar Sjöström angående Burträsk.

c) Fjällprov/-träning
Föredrogs av Lennart Andersson. Inte lika tur med vädret som i fjol. Kunde dock vara ute 3 av 4 dagar. Cirka
30 personer deltog. 3 särskilda prov med totalt 22 starter genomfördes.
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d) Utställning och mässa Lycksele
Magnus Eriksson föredrog. Svårt att ragga personal till en monter. Föreslogs att enbart fokusera på
utställningen detta år. Om en monter skulle befolkas behövs också mässmaterial, t.ex. broschyrer, vilket
kanske kunde tas fram centralt. Föreslogs kontakta materialförvaltaren för att undersöka vilket material
som eventuellt finns att tillgå.
Lennart Andersson har fått OK från Doggy angående priser, nummerlappar samt kritiklappar.
SVK/Västerbotten har fått dispens från SKK/VU för Aina Lundmark att döma två Ungersk viszla vid
utställningen.
43 hundar anmälda till utställningen i Lycksele samt 38 från brittiska.

§7 Träningsgrupper Umeå och Lycksele
8 deltagare i Skellefteåkursen, och 9 i Umeåkursen.

§8 Trivselhelg
Lilian Westerlund har pratat med Helene Långström igen. Förbokat helgen efter midsommar. Dock samma
helg som stadsfesten. Drar igång bruksgrenarna helgen efteråt så gärna ett litet fokus på dessa.
Beslutades föra in en blänkare på hemsidan och Facebook.

§9 Jubileumsboken, hjälpskribenter
Lennart Andersson har pratat med Lotta Ivarsson angående detta. I Svensk Vorsteh har införts en artikel
angående lokalavdelningens historia fram till 2000. Gäller alltså att försöka författa en historik över de
senaste 14 åren. Lennart Andersson har ännu inte frågat Paul Hall.

§10 Övriga frågor
a) Remiss från SKK angående viltspårprov och utbildning av viltspårdomare
Diskuterades kortfattat. Inga synpunkter förelåg.

§11 Nästa möte
Föreslogs 12/8. Fysiskt möte antingen i Lycksele eller på annan plats.

§12 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Erik Lund

