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Plats:

Lycksele, Ansia, 19:00.

Närvarande:

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

Frånvarande:

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

§2 Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen med tillägg angående statuter för Apportmästaren, rapport från
ripinventering samt rapport från fullmäktige.

§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
Inga förelåg.

§6 Rapporter
a) SVK:s fullmäktige
Föredrogs av Lennart Andersson.
Angående jaktprovsreglerna beslutades i enlighet med SVK/Västerbottens önskemål. Championat för
fullbruksprov ska införas. Principen för kostnadsfördelning angående domarutbildning ändras så att
lokalavdelningarnas kostnadsandel fördelas på samtliga lokalavdelningar, och inte bara de avdelningar som
deltar i utbildningen.

b) Kassarapport
Föredrogs av Lennart Andersson. Intäkterna har börjat komma in. Många deltagare både på ordinarie och
särskilda prov.

c) Domare till våra prov
Föredrogs av Claes-Göran Nordlund. En domare (Mikael Holmström) finns till Lycksele. Dag Teien, Erik
Gustafsson och Mikael Sjöquist dömer två dagar vardera i Klimpfjäll. Ingemar Sjöström dömer båda dagarna
i Burträsk, Paul Hall lördagen och Didrik Skarin söndagen.

d) Trivselhelg
Föredrogs av Lilian Westerlund. Genomfördes 27/6. Det genomfördes lite sökövningar, dirigeringar,
stadgeövningar (apportkastare samt sprättbur). Efter lunch genomfördes vatten-/markeringsövningar och
efter eftermiddagsfika korades apportmästaren. På aftonen genomfördes hagelskytte följt av middag.
13–15 deltagare.

e) Lyckseleutställningen och mässan
Ungefär 30–35 hundar på utställningen. Bra upplägg av Doggy. Lokal hund blev BIR och även BIM. Engelska
klubben hade ungefär 40 hundar. Totalt över 100 hundar. För 2016 planerar man att gå ner från tre till två
dagar, troligen lördag – söndag.
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f)

Ordinarie eftersöksprov

Ösjön 11/7, 12 startande. Dag Teien dömde. Allt flöt på bra, men vattnet blev som vanligt ett problem. 2
betyg 10/10 delades ut, båda till EKL-hundar.
Gummark hade 17 startande och 13 godkända, med många 10:or utdelade. Bra väder och bra flyt i
arrangemanget. Paul Hall dömde.
Storumans eftersöksprov genomfördes mitt i veckan då ingen domare kunde döma under helgen. Didrik
Skarin dömde. 6 startande, samtliga godkända.

g) Träningsgrupper
Umeå genomförde sin träningsgrupp med 9 deltagare (8 planerade). Allt har fungerat bra. Kunde dela
gruppen i två halvor med varsin instruktör. Inga eftersöksmoment genomfördes då hundarna inte var
”klara”.
Skellefteå genomförde en unghundskurs med 8 deltagare från 5 till 22 månader i ålder. 5 träffar varav en
teoretisk. 3 av deltagarna har startat på eftersöksprov, varav en erövrade hederspris i Gummark. Därefter
har öppen träning genomförts.
Inlandet har tillsammans med de engelska hundarna genomfört gemensam träning- Oftast med 10-11
hundar.

h) Ripinventeringen
Inför årets inventering har en utbildning genomförts i samarbete med engelska klubben. Under
inventeringen deltog 16 personer och 20 hundar. Preliminärt gjordes cirka 70 observationer mot normala
23-43 observationer. En hel del små fåglar som inte flyger så bra. Inga levande gnagare eller rovdjur
observerade.

§7 Lyckseleprovet
En grupp per dag. Sofia Sjödin och Josef Alenius ansvarar. Behöver provet marknadsföras mer? Dock
samma helg som Arvidsjaur och Mittådalen.

§8 Klimfjällsprovet
Ansökan angående provmarkerna har skickats till LST. Lennart Andersson och Ulla-Rut Persson jobbar
vidare med att hitta skyttar. Anmälningarna kommer dock in.

§9 Burträskprovet
Carl-Johan Waller kommer att inventera provmarkerna. I övrigt rullar det på.

§10 Novemberutställningen
Magnus Eriksson håller på att leta ny lokal. Samma pris som för Forslunda.

§11 Hemsidan, uppfräschning
Diskuterades en uppfräschning av hemsidan. Ny bild på startsidan behövs. Diskuterades om det går lägga in
alla uppdateringar på hemsidan som ”nyheter” på något vis.
Beslutades att vid kommande styrelsemöte gemensamt gå igenom hemsidan.

§12 Preparandkurs för jaktprovsdomare våren 2016
Diskuterades möjliga kandidater. Lennart Andersson jobbar vidare med Josef Alenius och Fredrik Stenlund.
Även Erling Wikman och Ulf Rikardsson kunde vara tänkbara kandidater.
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§13 Jubileumsboken, hjälpskribenter
Eva Siewertz har inte gett besked. Lennart Andersson kontaktar henne igen. Diskuterades när deadline för
materialet är. Boken är planerad att ges ut under första kvartalet 2017, och deadline för insänt material
ligger långt före dess eftersom materialet ska sammanställas och bearbetas också.

§14 Övriga frågor
a) Statuter för ”Apportmästaren”
Föredrogs förslag till statuter av Lilian Westerlund.
Beslutades fastställa statuterna och införa detta vandringspris på hemsidan.

b) Övriga raser samband med kurser?
Diskuterades hur en situation med deltagande från andra än SVK:s raser vid t.ex. en UKL-kurs ska hanteras.
Om tex engelska klubben säger att det är OK för SVK:s raser att delta på deras kurser så är det förstås inga
problem för dem att få delta på SVK:s kurser (även utan medlemskap), förutsatt att det finns plats.
Föreslogs att försöka få till stånd gemensam träning för SVK och engelska på de orter där det finns
utbildade instruktörer för båda specialklubbarna.

c) Vårträning 15/3 1/4?
Diskuterades om det på något vis går påverka för att få detta till stånd. Stör inte t.ex. friåkning med skoter
mer än en lös hund? Vem kontaktas i denna fråga, LST/AC torde inte vara intresserade av detta.

§15 Nästa möte
Beslutades genomföra telefonmöte onsdag 14/10 klockan 19:00
Beslutades genomföra julmöte söndag 20/12 klockan 13:00, att avslutas med julbord. Antingen på Ansia
eller i Sikeå (om Sofia Sjödin och Ulla-Rut Persson inte kan).

§16 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Erik Lund

