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Plats:

Lycksele, Ansia.

Närvarande:

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

Frånvarande:

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

§2 Fastställande av dagordning
Fastställdes, med tillägg under Övriga ärenden angående ”Träningsgrupp” och ”Viltspår”.

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

§4 Föregående protokoll
Beslutades lägga protokollet till handlingarna.
Beslutades att Ulla-Rut Persson skriver referat angående provet i Klimpfjäll till hemsidan.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
Noterades att SKK utfärdat ny jakthundspolicy.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs av Anders Nordwall. Budgeten följs. Aktuellt resultat ligger kring -9 000 kronor mot budgeterade
-16 000 kronor. Det tillkommer några reseräkningar och någon räkning från Klimpfjäll. En extra kostnad
uppstod för utställningen då det inte går något flyg söderut från Umeå på lördag afton/kväll, vilket innebar
två övernattningar för utställningsdomaren istället för en.

b) Novemberutställningen
Magnus Eriksson, ansvarig för utställningen, var ej närvarande. Lokalen var en stor förbättring mot den
tidigare lokalen i Forslunda. Ungefär 40 – 50 hundar ställdes ut.

c) Rapport HS
Föredrogs av Svante Morén och Lennart Andersson.
SVK HS genomför just nu flera rekryteringar av funktionärer, bland annat provsekreterare,
utställningssekreterare och pokalfogde. Ett avhopp inom SVK HS har också skett på grund av familjeskäl.
Marina Skotte har avgått som sammankallande för resultathanteringsgruppen. Ny på den posten är Lotta
Olovsson SVK/Malmfälten. En sluten FB-grupp har skapats, med instruktioner och filmer utifall någon ny
ska sättas in i uppgiften. Det har förekommit vissa problem med resultatdatabasen, framförallt angående
vårproven. Jobbas fortsatt med frågan så att allt ska bli rätt för 2015.

d) Rekrytering nya domare till preparandkursen
Föredrogs av Lennart Andersson. Ett antal kandidater har tidigare diskuterats. Ingen av dem har dock
möjlighet att påbörja domarutbildningen just nu på grund av familj/arbete.
Både SVK/Bottenviken och SVK/Jämtland-Västernorrland skickar preparander. Några nya domare kommer
alltså i angränsande lokalavdelningar. Samtliga lokalavdelningar delar numera på kostnaden för
domarutbildningen.
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§7 Årsmöte 2016
Diskuterades möjliga datum för årsmötet.
Beslutades genomföra årsmötet söndag 2016-02-21.
Diskuterades hur folk kan lockas till årsmötet. Föreslogs en intressant föredragshållare, vilket fungerat bra
tidigare. Föreslogs Anders Landin alternativt Erik Ringaby.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Anders Landin som första alternativ till föreläsare och med Erik
Ringaby som andra alternativ.
Diskuterades att försöka hitta en något större lokal om Anders Landin blir föredragshållare. Möjlighet till
samordning med andra hundklubbar (mot inträde) borde kunna finnas. Föreslogs Umeå-trakten alternativt
någonstans mellan Umeå och Skellefteå. Skogens Hus ligger centralt i Umeå och föreläsningslokalen har
kapacitet för ungefär 50 personer.
Beslutades att Kristina Sandin kontaktar Sandra Johansson för information angående alternativ lokal i
Sikeå/Robertsfors.
Beslutades fastställa datumet och orten.
Beslutades hålla ett telefonmöte för avstämning inför årsmötet direkt efter nyår.
Beslutades att Svante Morén postar kallelsen i mitten av januari och att en nyhetsblänkare sätts in på
hemsidan/Facebook angående att motionerna ska skickas in senast ½ 2016.

§8 Verksamhet 2016
Det föreslagna provprogrammet som beslutades om vid föregående styrelsemöte har fastställts av SVK HS.
Vinterns öppna träningsgrupp i Umeå startar 10/1 2016 och håller på vid 6 tillfällen (söndagar). En
unghundskurs planeras i Umeå till våren.
En unghundskurs planeras även i Skellefteå. Ingen öppen träning på vintern. De flesta är upptagna med
draghundskörning på vintern, så intresset för dressyr torde vara lågt.
Vårträning på fjället. Preliminärt 21-24/4 2016 eller 14-16/4 2016. Samordning med Bretonklubben måste
ske.
Beslutades att Lilian Westerlund kontaktar Gunhild Björne angående eventuell viltspårskurs som möjligen
avslutas med anlagsprov.
Beslutades att årets trivseldag arrangeras i närheten av Umeå i slutet juni eller början av juli.

a) Budget 2016
Anders Nordwall föredrog utskickat utkast till budget för 2016. Ett justerat utkast föredras vid kommande
telefonmöte. Föreslogs samma avgift för unghundskurserna (300 kronor för medlem och 600 kronor för
icke medlem) som under 2015.

§9 Jubileumsboken, hjälpskribenter
Frågan kvarstår till kommande möte.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Anette Gustafsson angående sista datum för inlämnande.
Noterades att det finns en hel del skrivet om lokalavdelningen fram till för 6–8 år sedan i samband med en
artikel inför avdelningens 40-årsjubileum.

§10 Övriga frågor
a) Vinterträningsgrupp Umeå
En intresseförfrågan har gjorts på Facebook och den resulterade i 24 intressenter. Lokalen kostar 300
kronor per timme.
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b) Viltspår
Diskuterades hur resultaten för viltspårprov hanteras. Domaren skickar in till SKK (via Kenneth Sundvall).
Ska också registreras i SVK:s resultatdatabas, men detta sker endast om hundägaren skickar in kopia på
resultatet till provredovisaren. Föreslogs förtydligande information på hemsidan.

§11 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir ett telefonmöte 11/1 2016 klockan 19:00 med avstämning inför årsmötet.

§12 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Lilian Westerlund

