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Plats:

Ansia, Lycksele

Närvarande:

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

Frånvarande:

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

§2 Fastställande av dagordning
Fastställdes dagordningen med tillägg under Inbjudningar, skrivelser och remisser angående ”Riksprov på
fjäll 2018”.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades välja Magnus Eriksson att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4 Föregående protokoll
Föredrogs protokollen 2015-12-20, 2016-02-21, 2016-03-21 samt årsmötesprotokoll 2016-02-21.
Lennart Andersson har skrivit material angående lokalavdelningen och skickat in till redaktören för
jubileumsboken.
Beslutades lägga protokollen till handlingarna.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
a) Riksprovet på fjäll 2018
För Riksprov bör finnas minst 4-5 marker per dag, samt marker för släpspår och vatten. Kommer man så
sent in som 20-25 september är det inte självklart med vatten, samt tillgång på vass. Känns sammantaget
som ett riskmoment att ta på sig Riksprov i Västerbottensfjällen. Kontakt med engelska fågelhundsklubben
visar på liknande problem kring Tärnaby.
Beslutades tacka nej till arrangemanget på grund av svårigheter att kunna boka marker i förväg med
samebyn.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Föredrogs underlag Inskickad av Anders Nordwall. Kostnaderna är 6 866 kronor fram till dags dato. Intäkter
från Klimpfjäll har kommit in. Några kvitton saknas.

b) Klimpfjäll
Avrapporterades av Lennart Andersson. Tur med vädret. I snitt 20-25 personer per dag med prov- &
träningsgrupper. Föret fantastiskt bra, hyggligt med fågel. Bra med premieringar. Sammantaget ett trevligt
arrangemang.

c) Utställning, Lycksele
Föredrogs av Magnus Eriksson. Allt klart inför utställningen. 28 anmälda vid dags dato. Alla
funktionärspositioner besatta.

d) Ordförandekonferensen
Avrapporterades av Lennart Andersson. Konferensen inleddes med SWOT-analys för alla avdelningarna.
Resultatet var tämligen likartat för alla avdelningar. Alla har svårt att rekrytera funktionärer till styrelsen.
Söderut är provmarkerna ett stort problem med mycket höga kostnader.
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Mycket jobb har utförts med etikfrågor. En etikgrupp har skapats. Problemet förefaller inte vara så stort i
norr dock.
Under konferensen diskuterades samordning av hemsidor för att stärka SVK:s varumärke och göra det
lättare att hitta sponsorer. Diskuterades också att lägga ner fokus på exteriörbeskrivning samt vilka
principer som gäller för lokalavdelningstillhörighet.

Träningar och kurser
Avrapporterades av Lilian Westerlund. I Skellefteå genomförs just nu en unghundskurs med 7 deltagare.
Har tre träffar och har nu 2 gånger kvar. En bra grupp där de flesta hundarna är kring året.
Till helgen genomförs viltspårskursen med teori på fredag kväll och praktik under lördag och söndag.
Möjlighet till anlagsprov kommer att finnas på söndag.
Lennart Andersson meddelade att Kristina Sandin planerat att starta unghundskursen i Umeå under slutet
av maj.

Möte med Länsstyrelsen AC
Avrapporterades av Lennart Andersson. Mötet genomfördes 26/4 i Lycksele. Närvarade gjorde deltagare
från olika hundklubbar, länsstyrelsen, samebyar, jaktvårdskretsar samt representanter från turistnäringen.
De enda som inte närvarade var Svenska Jägareförbundet, som fått inbjudan.
Ripinventering genomfördes på tre områden. Samma mönster kan ses på Marsfjället, Jofjället och i
Ammarnäs. 2015 något lägre täthet och föryngring än året innan.
Antal jaktdagar under 2015 var totalt 7 500 jaktdagar med svenska jägare, 4 000 med norska. Italienska
jägare löste 2 000 kort och finska jägare 7-800 kort. Svenska jägare stod för 53 % av korten och utländska
jägare för 47 %. De svenska jägarna håller ut längre på säsongen, och de utländska jagar främst ett par
veckor efter premiären. 6 % av jaktdagarna har inte rapporterats. För 8 % av jaktdagarna har kort lösts,
men jakt ej genomförts. Avskjutningen för 2015/2016 ungefär som 2011/2012. Lägre än 2014/2015.
Vid mötet fanns ingen information från departementet angående förändringar inför höstjakten. Torde
innebära att ingen förändring sker inför hösten 2016.

e) Ripinventering
Föredrogs av Anders Kandelin. Inventeringen kommer genomföras 6-7 augusti. Ingen kurs planeras för
inventerarna om inte behov finns. I fjol var utfallet av inventeringen bra. Linjerna hölls väl, och avstånden
beräknades bra.

f)

Jägareförbundets länsstämma

Avrapporterades av Svante Morén.
Mötet hölls i Skellefteå 9/4. Ett stort antal motioner behandlades, men främst rörande älgjakt och viltdata.
Inget som berörde småvilts- eller fjälljakten.
Länsstämman antog dock ett gemensamt uttalande angående fjälljakten tillsammans med Jägareförbundet
Norrbotten och Jägareförbundet Mitt Norrland.

§7 Domare till våra prov
Avrapporterades av Claes-Göran Nordlund. Läget just nu är följande:
Eftersök, Skellefteå: Paul Hall.
Eftersök, Umeå: Dag Teien.
Eftersök, Storuman: Vakant, men föreslogs fråga Didrik Skarin.
Skogsprov, Lycksele: Ingemar Sjöström.
Klimpfjäll: Paul Hall (2 dagar) och Dag Teien (2 dagar). En tredje domare saknas. Peter Häggström tillfrågad.
Föreslogs även fråga Erik Gustafsson.
Skogsprov, Skellefteå: Erik Gustafsson.
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§8 Trivseldag
Avrapporterades av Lennart Andersson som varit i kontakt med Kristina Sandin. Fråga har inkommit från
Sandra Jonsson angående möjlig trivseldag i Sikeå. Bra kontakter finns angående såväl skjutbana som
lämpliga marker för aktiviteter.
Beslutades arrangera Trivseldagen i Sikeå helgen 18-19/6.

§9 Eftersöksgrenar
För Skellefteå är läget just nu OK. Bra tillgång på apportvilt. Överväger att försöka hitta alternativa marker,
pga. väl kort simsträcka på UKL-vattnet i Gummark. Hittas inget alternativ används Gummark som tidigare.
För Umeå avvaktas med val av provmarker. Alternativa marker finns. Även här ser tillgången på apportvilt
bra ut, möjligen saknas någon räv.
För Storuman är läget just nu OK, har dock ingen räv ännu.

§10 Lyckseleprovet
Avrapporterades av Sofia Sjödin. Det finns uppslag på marker närmare Lycksele (Svannäs). Oklart hur stort
provet blir då det går samtidigt som Riksprovet. Under lördagen får endast ÖKL starta. På söndag startar
alla klasser. Kommer att få svar om Svannäs-markerna inom kort. Finns även fler alternativ.

§11 Klimpfjäll, höstprovet
Avrapporterades av Lennart Andersson. Fler skyttar skulle behövas.
Beslutades att Ulla-Rut Persson får i uppdrag att efterforska lämpliga skyttar.

§12 Övriga frågor
a) Apportvilt
Läget verkar vara under kontroll. Gott om vitfågel. Finns 4-7 rävar i Skellefteå.

b) Jubileumsprovet 2017 (Klimpfjäll)
Diskuterades alternativa datum. Blir troligen 15-17/9 eller 22-24/9 2017. Behöver stämma av med
Norrveckan i SVK/Bottenviken.

§13 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir torsdag 11/8 19:00 per telefon. Avstämningsmöte inför jaktproven, och
avrapportering av eftersöksgrenar, ripinventering, sommarträning och trivseldag.

§14 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Magnus Eriksson

