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2016-10-18
Plats:

Ansia, Lycksele

Närvarande:

Lennart Andersson, ordförande
Anders Nordwall, ledamot (kassör)
Svante Morén, ledamot (sekreterare)
Lilian Westerlund, ledamot
Claes-Göran Nordlund, ledamot
Sofia Sjödin, suppleant
Anders Kandelin, suppleant, via telefon
Kristina Sandin, suppleant

Frånvarande:

Erik Lund, ledamot (vice ordförande)
Magnus Eriksson, suppleant
Ulla-Rut Persson, ledamot

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

§2 Tjänstgörande suppleanter
Beslutades att Sofia Sjödin och Kristina Sandin tjänstgör istället för Erik Lund och Ulla-Rut Persson.

§3 Fastställande av dagordning
Beslutades om följande tillägg:
Rapporter/Lyckseleprovet
Övrigt/Hemsidan
Övrigt/Julmiddag för funktionärer
Övrigt/Motioner till fullmäktige
Övrigt/Hederstecken för utdelning under 2017

§4 Val av mötesfunktionärer
Beslutades välja Anders Nordwall att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§5 Föregående protokoll
Beslutades lägga protokollet 2016-05-19 till handlingarna.
Beslutades lägga protokollet 2016-08-14 till handlingarna.

§6 Inbjudningar, skrivelser och remisser
a) Uttagning av representant till viltspårmästerskap 2017
Diskuterades hur uttagningen ska genomföras, samt vad som krävs för att kvalificera till deltagande.
Beslutades att minst 1 ÖKL krävs för att få delta i uttagningen, som måste ske senast i maj 2017 då
mästerskapet arrangeras 16-17/6 2017 i Härnösand.
Beslutades att Lilian Westerlund tar fram information att sätta in på hemsidan och Facebook.

§7 Rapporter
a) Kassarapport
För närvarande finns ett ganska stort överskott. Vissa aktiviteter har dock ännu inte betalts, och vissa
aktiviteter återstår. Diskuterades vissa administrativa problem relaterade till ripinventeringen.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar LST för att kontrollera vad som gjorts.
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b) Klimpfjällsprovet
Hade bra många anmälda initialt. Initialt var lördagsgrupperna fyllda, men 6 startade. På söndagen endast
en grupp, med 10 deltagare. Vissa grupper fick tyvärr gå på mark som jagats hårt, vilket är en konsekvens
av att all mark är öppen för jakt samtidigt.

c) Burträskprovet
Ett 20-tal anmälda, varför en extra domare fick tillkallas. Tyvärr endast ett fåtal pristagare på grund av
besvärliga yttre förutsättningar.

d) Lyckseleprovet
De kommentarer som kommit har varit positiva. 5 startande och tre till pris första dagen. 4 startande och 3
till pris andra dagen. Bra med fågel, speciellt ripa och tjäder. Även en del orre. Bra förutsättningar.

e) Särskilda prov
Ett särskilt prov har genomförts i Örträsk och ett på Stöttingfjället.

f)

Novemberutställningen

Enligt information från Magnus Eriksson är allt under kontroll. I dagsläget endast ett fåtal anmälda, men
många brukar anmäla sig de sista dagarna.

§8 Jubileumsprov 2017 (fjäll)
Diskuterades uppdraget att arrangera jubileumsprov (fjäll) 2017. Med den begränsade mängden fågel, och
svårigheterna att få säker tillgång till mark känns det inte bra att ta uppdraget att arrangera ett
jubileumsprov. Blir det jubileumsprov så ökar troligen deltagarantalet, vilket i nuläget känns orealistiskt.
Diskussioner har förts med Jubileumsgruppen samt SVK/Jämtland-Västernorrland om att överlåta
arrangemanget till SVK/Jämtland-Västernorrland.
Beslutades avstå jubileumsprovsstatus för Klimpfjällsprovet och överlåta detta till SVK/JämtlandVästernorrland.

§9 Provprogrammet för 2017
Beslutades om följande provprogram för 2017:
Viltspår
Alla klasser, 1/1–31/12
Särskilda prov
1/1–30/4 samt 1/7–31/12
Umeå
Eftersöksgrenar, 8/7
Skellefteå
Eftersöksgrenar, 22/7
Storuman
Eftersöksgrenar, 5/8
Klimpfjäll
Jaktprov/fjäll, 15-17/9. Preliminärt en domare/dag.
Burträsk/Skellefteå
Jaktprov/skog, 23-24/9
Lycksele
Jaktprov/skog, 30/9-1/10

§10 Provledarutbildning, Lycksele
Erik Lund har meddelat att provledarutbildning kommer att arrangeras i Lycksele under november.
Beslutades att Erik Lund bestämmer datum och informerar om detta snarast.

§11 Årsmötet 2017
Beslutades att hålla årsmötet 2017-02-26 i Sikeå. Lokalen bokas halva dagen (eftermiddag).
Beslutades att Claes-Göran Nordlund kontaktar Erik Ringaby och att Lennart Andersson kontaktar Björn
Jonsson (Naturvårdsdirektör på LST).
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§12 Övriga frågor
a) Fjälljaktfrågan
Beslutades att Anders Nordwall kontaktar Björn Sprängare angående fjälljaktfrågan.

b) Hemsidan
Tidigare taget beslut att styrelsen gemensamt ska genomföra en översyn av hela hemsidan. Diskuterades
att rensa bort inaktuellt innehåll på hemsidan. Diskuterades hur vi ska få tag på mer material.
Beslutades att Erik Lund kontaktar Svante Morén för att erhålla inloggning till hemsidan för att kunna rensa
bort inaktuellt material.

c) Julmiddag för funktionärer
Diskuterades att bjuda in de funktionärer utom styrelsen som ställt upp ideellt under året på julmiddag i
samband med nästa styrelsemöte. Ytterst viktigt att ingen i så fall glöms bort.
Beslutades att Kristina Sandin undersöker kostnad för julmiddag/-tallrik i Sikeå och på Stenfors gård.

d) Motioner mm till fullmäktige
Motioner inför fullmäktige skall skickas in till SVK/HS till årsskiftet.
Beslutades att Svante Morén skriver annons på hemsidan och FB.

e) Hederstecken för utdelning under 2017
2017 är SVK:s 100-årsjubileum, så det är ett extra högtidligt tillfälle. Diskuterades om avdelningen har
någon eller några som ska nomineras. Nomineringarna ska skickas till SVK/HS vid årsskiftet.
Beslutades att samtliga funderar fram till kommande styrelsemöte.

§13 Nästa möte
Beslutades om styrelsemöte med jultallrik 11/12 klockan 13. Plats beslutas via email (per capsulam).

§14 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Anders Nordwall

