Protokoll, SVK/Västerbotten

1(3)

2016-03-21
Plats:

Telefon

Närvarande:

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

Frånvarande:

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

§2 Fastställande av dagordning
Fastställdes dagordningen.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades till att förutom ordförande justera protokollet välja Anders Kandelin.

§4 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte 2016-01-11 föredrogs. Årsmötet har genomförts. Viltspårshelgen genomförs
20–22/5 i Skellefteå.
Beslutades lägga protokollet till handlingarna.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
a) Ordförandekonferensen
Genomförs 2016-05-15. Lennart Andersson kommer att delta.

b) Riksprovet på fjäll 2018
Diskuterades arrangemang av Riksprovet på fjäll 2018. Problemet är att det riskerar att vara kallt i vattnet,
samt svårt att kunna få till ett EKL-vatten.
Klarar antagligen av arrangemanget, men problemet är att kunna säkerställa eventuella provmarker. Har
varit oerhört stora problem att arrangera Klimpfjällsprovet senaste åren. Samebyn har skyllt på sarvslakt,
sen höst, sen vår, tidig höst, tidig vår, vindriktningar et cetera. Skulle behöva Stornäsbron, Autoklimpen
samt några marker längre västerut för att kunna få ut folk på markerna hyggligt enkelt. Satsfjället har varit
avlyst under större delen av säsongen på grund av hårt jakttryck.
Länsstyrelsen äger inte frågan i och med att samråd ska ske med samebyn. Om vi inte kan få något
bindande avtal angående markerna långt i förväg så är det inte realistiskt att ta på sig ett arrangemang av
Riksprovet.
Beslutades att Lennart Andersson tar en kontakt med Länsstyrelsen för att undersöka om LST kan lämna
några garantier.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar Ulf Rickardsson för att undersöka vad samebyn anser.
Diskuterades möjliga datum. Har varit väldigt få avlysningar kring Klimpfjäll, vilket gör att det sannolikt
förekommer jakt överallt under jaktsäsongens inledning.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Ingen räkning har inkommit för årsmöteslokalen ännu. Resterande årsmöteskostnader ligger på ungefär
9 000 kronor. Vinterkursen i Umeå har gått med ett överskott.
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b) Domare till våra prov
Claes-Göran Nordlund har börjat ringa några domare. Paul Hall dömer eftersöksgrenarna i Skellefteå, och
vill gärna även döma två dagar i Klimpfjäll.

c) Apportvilt
Mås och trut finns i god tillgång. Räv finns endast i mycket begränsad mängd. Gäller att vara aktsam om de
rävar som kan vara lämpliga provrävar.

d) Fjällprov/träning
Lennart Andersson kommer att gå ut med information i närtid. Träning genomförs 21–24/4. Mikael Sjöquist
kan döma. Dag Teien kan också döma en dag. Erik Gustafsson kommer antagligen att närvara och kan
kanske tänkas döma en dag.

e) Lyckseleutställningen och mässan
Föredrogs av Magnus Eriksson. Kommer att köra enligt samma koncept som 2015. Det var inte många dom
besökte rasstånden. Går säkert hitta någon som kan tänka sig stå 4–5 timmar någon dag. I år genomförs
mässan fredag – söndag (27–29/5).
Beslutades att Magnus Eriksson lägger ut en intresseförfrågan på Facebook.

§7 Fördelning av ansvarsområden
Beslutades fastställa följande ansvarsområden:
Apportvilt/eftersök, Umeå
Erik Lund och Magnus Eriksson.
Skogsprov, Lycksele
Sofia Sjödin
Apportvilt/skogsprov, Skellefteå
Svante Morén
Fjällprov, Klimpfjäll
Lennart Andersson och Ulla-Rut Persson.
Ripinventering
Anders Kandelin
Webmaster
Svante Morén
Utställning
Magnus Eriksson ansvarig i styrelsen, Maria Gustafsson sköter det
praktiska.
Viltspår/utbildning/träning, Umeå
Kristina Sandin och Magnus Eriksson.
Eftersök/viltspår, Skellefteå
Claes-Göran Nordlund och Svante Morén.
Eftersök/viltspår, Inlandet
Ulla-Rut Persson
Utbildning/träning, Skellefteå
Lilian Westerlund och Svante Morén.
Domarrekrytering
Claes-Göran Nordlund
Provanmälningar
Linda Lund

§8 Träningsgrupper/unghundskurs, Umeå och Lycksele
Föredrogs av Kristina Sandin. Endast Linda Lund och Kristina Sandin är tillgängliga som instruktörer. Jonas
Sandström bör också kunna nyttjas. Inga planer har utarbetats ännu.

§9 Jubileumsboken
Lennart Andersson håller på att skriva ihop material för SVK/Västerbotten. Materialet skall vara
jubileumsgruppen tillhanda senast 2016-04-01.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§11 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir torsdag 19/5 18:30 på Stenfors gård. Inriktningen blir avstämning inför prov/kurssäsong samt trivselhelg och avrapportering från ordförandekonferensen.
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§12 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Anders Kandelin
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