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2015-10-14
Plats:

Telefon, 19:30

Närvarande:

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

Frånvarande:

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

§2 Fastställande av dagordning
Fastställdes dagordningen med tillägg under övriga frågor angående hantering av den kvarvarande kniven
från Riksprovet 2013.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades till att förutom ordförande justera protokollet välja Claes-Göran Nordlund.

§4 Föregående protokoll
Bordlades till kommande möte då protokollet blivit justerat kort innan dagens möte.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
SKK har infört en avgift per hund för katalogprogrammet som används vid utställningar. Inför kommande
möte, och framförallt budgeten 2016, bör detaljerna kring detta utredas.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs utsänd kassarapport av Anders Nordwall. Ser bra ut. Möjligen saknas någon kostnad från
Klimpfjäll.

b) Lyckseleprovet
Sofia Sjödin rapporterade att provet varit tämligen lyckat. 4 av 5 pristagare på lördagen, och 2 av 5 på
söndagen.

c) Klimpfjällsprovet
Vissa problem uppstod sista dagarna inför provet rörande tillgång till marker. Provet var lyckat.
Beslutades att Ulla-Rut Persson skriver referat till hemsidan.

d) Burträskprovet
4 startande på lördagen, och en på söndagen. 3 pristagare under helgen.

§7 Novemberutställningen
Magnus Eriksson avrapporterade status. I år genomförs utställningen i en ny lokal, Stall Peka, som ligger 7–
8 km ifrån Ersbodarondellen/E4. Det är lätt att hitta till lokalen och priset är detsamma som för Forslunda.
Dock är utrymmet i Stall Peka betydligt större. Det är möjligt att ha stora ringar och publik på plats. I
cafeterian kan man sitta på en läktare och se utställningen.
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§8 Provprogram 2016
Beslutades ansöka om följande provprogram för 2016:
Datum
1/1 – 31/12
1/1 – 30/4

Prov
Viltspårprov, rörliga
Särskilda prov

Klass
Anlag, ÖKL
Alla klasser

Ort
Västerbotten
Västerbotten

1/7 – 31/12
9/7
23/7

Särskilda prov
Eftersöksprov
Eftersöksprov

Alla klasser
Alla klasser
Alla klasser

Västerbotten
Skellefteå
Umeå

6/8
3/9

Eftersöksprov
Jaktprov - skog, delat

Alla klasser
ÖKL

Storuman
Lycksele

4/9
16/9

Jaktprov - skog, delat
Jaktprov - fjäll, delat

Alla klasser
Alla klasser

Lycksele
Klimpfjäll

17/9
18/9

Jaktprov - fjäll, delat
Jaktprov - fjäll, delat

Alla klasser
Alla klasser

Klimpfjäll
Klimpfjäll

1/10
2/10

Jaktprov - skog, delat
Jaktprov - skog, delat

Alla klasser
Alla klasser

Skellefteå
Skellefteå

§9 Utställningar 2016–2018
Magnus Eriksson har pratat med Maria Gustafsson. Datum angående utställningarna under 2018 kommer
att mejlas till SVK:s utställningssekreterare senaste sista oktober.

§10 Jubileumsboken, hjälpskribenter
Lennart Andersson har inte pratat med Eva Siewertz, men kommer att kontakta henne omgående.

§11 Övriga frågor
a) Kvarvarande kniv från Riksprovet 2013
Diskuterades vad som ska göras med den kvarvarande kniven från Riksprovet 2013. Lennart Andersson
erbjuder sig att köpa kniven för inköpspriset 2 500 kronor. Alternativt att den sparas till Jubileumsprovet
2017 och används som pris till bästa ekipage. Kniven finns för närvarande hos Lennart Andersson.

b) Engagera yngre medlemmar
Diskuterades vad som går att göra för att engagera yngre medlemmar, t.ex. i lokalavdelningen, eller till att
delta på proven. Ungdomsprov/ungdomsmästerskap? Föreslogs diskuteras vidare vid kommande
styrelsemöte.

§12 Nästa möte
Beslutades genomföra nästa styrelsemöte söndag 20/12 klockan 13:00 på Ansia i Lycksele (då både Sofia
Sjödin och Ulla-Rut Persson kan delta). Mötet avslutas med ett litet julbord.

PROTOKOLL, SVK/Västerbotten
2015-10-14

§13 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Claes-Göran Nordlund
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