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Plats:

Telefon

Närvarande:

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

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 utse Lilian Westerlund att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4 Föregående protokoll
Justering av föregående protokoll fortgår.
Beslutades bordlägga till kommande styrelsemöte.

§5 Inbjudningar, skrivelser och remisser
a) Uttagning av representant till viltspårmästerskap 2017
Beslutades att Lilian Westerlund kontaktar Gunhild Björne angående möjligheterna att arrangera uttagning
under maj 2017.
Beslutades att snarast annonsera om uttagningen på hemsidan och FB. Lägsta krav för att få delta i
uttagningen är 1 ÖKL viltspår.

b) Provledarutbildning
Beslutades arrangera provledarutbildning i Lycksele på kvällstid under vecka 43 (kvällstid). Erik Lund
ansvarar.

§6 Rapporter
a) Kassarapport
Inför provsäsongen ser läget bra ut. Intäkter 9 600 kronor på särskilda prov. Totalt intäkter på strax över
64 000 kronor. Resultatet ligger just nu på cirka 20 000 kronor plus. Ser ut som att intäktssidan kommer att
motsvara budget.

b) Lyckseleprovet
Ingemar Sjöström dömer. Önskemålet är 5 hundar/grupp varje dag. Till lördagen är 5 anmälda. Till
söndagen 9 (varav 5 från SVK/Västerbotten). Markerna som avses användas är Svannäs. I fjol såg det väldigt
bra på den marken. Även i år ser det lovande ut med kullar av orre/tjäder, men finns även ripa. Boende har
bokats åt domaren på Ansia. Apportvilt (ripa eller orre) behöver ordnas.
Lennart Andersson ställer upp som provledare.

c) Klimpfjällsprovet
16 anmälda till Klimpfjäll just nu. Max Olofsson är provledare. Boende har bokats.
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d) Burträskprovet
Fått OK till marker i Jörn (Björkliden), med Erling Wikman som markvisare och AnnaCarin Wikman som
provledare.
Beslutades att Claes-Göran Nilsson försöker boka en andra domare.

e) Träningar och kurser
I Umeå har genomförts en kurs för unga stående fågelhunden. 5 tillfällen, med 10 deltagare. Blandad
kompott av hundar. Tränat de vanliga momenten, avslutade med spår/vatten. Bra att kursen startades
ganska sent i maj då det hann bli ganska varmt och skönt på kvällarna. Kommentarerna från deltagarna var
väldigt positiva.
Även i Skellefteå har en unghundskurs genomförts. Började i början på maj. Väldigt homogen grupp. De
flesta kring 1 år eller något äldre. Fick höja ribban rejält. Gick jättebra. Deltagarna tyckte att det gick så bra
att de har fortsatt att träffas varje vecka. 4 av deltagarna har genomfört eftersöksprov med godkänt
resultat.

§7 Domare till våra prov
Skogsprov, Lycksele: Ingemar Sjöström.
Klimpfjäll: Paul Hall (fredag/söndag), Dag Teien (lördag/söndag), Mikael Holmström (fredag/lördag). Finns
minst en domarelev.
Skogsprov, Skellefteå: Erik Gustafsson. Försöker hitta ytterligare en domare.

§8 Ripinventering
Inventeringen genomfördes planenligt, med 12 deltagare och 17 hundar. En del nya deltagare, varför en
telefonutbildning genomfördes. Inventerade Marsfjället. 10-20 grader, bra vind. I fjol 70 observationer. I år
32 observationer. Relativt små kullar, med 2-3 fåglar. Varierad storlek.
Kommenterades att det var för lite med bara 12 deltagare, skulle behöva vara 16–18, och minst 20 hundar
(4 hundar per linje).

§9 Trivselhelg
En trivseldag hade planerats tillsammans med Joakim och Sandra Andersson i Sikeå. Hade dessutom fått
lova att använda deras marker. Ett program hade tagits fram och en inbjudan skickades ut. Tyvärr kom bara
tre intresseanmälningar in, varför arrangemanget ställdes in.
Föreslogs att vi kanske måste vara tydligare med att det handlar om ”trivsel”, d.v.s. att träffas, samtala och
ha det trevligt, inte att det ska handla om att tävla/pröva våra hundar. Diskuterades tidpunkten för
arrangemanget.

§10 Eftersöksgrenar
Vid ordinarie eftersök i Umeå startade 8 ÖKL och UKL. Dag Teien dömde. De flesta godkända.
Vid ordinarie eftersök i Skellefteå startade 17 hundar, varav 15 blev godkända.
Till ordinarie eftersök i Storuman var 8–9 hundar anmälda.
Dessutom har ett antal särskilda prov arrangerats, varav de flesta hunnit annonseras ut på
hemsidan/Facebook som tänkt.
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§11 Övriga frågor
a) Swish
Möjlighet till betalning via Swich skulle underlätta både försäljning av apportvilt och betalning till särskilda
prov. Nordea tar ingen avgift för anslutning under 2016, men 500 kronor per år därefter, samt 2 kronor per
transaktion.
Beslutades att kassören ansluter SVK/Västerbotten till Swish.

§12 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir tisdag 18/10 klockan 18:30. Antingen på Ansia i Lycksele eller Träffpunkten i
Sikeå (om både Ulla-Rut Persson och Sofia Sjödin har förhinder). Kristina Sandin undersöker alternativet
Sikeå. Syftet är bland annat att fastställa provprogrammet för 2017.

§13 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Lilian Westerlund

