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2016-12-11
Plats:

Spiran, Sikeå

Kallade:

Lennart Andersson, ordförande
Erik Lund, ledamot
Anders Nordwall, ledamot
Svante Morén, ledamot
Lilian Westerlund, ledamot
Claes-Göran Nordlund, ledamot
Sofia Sjödin, suppleant
Anders Kandelin, suppleant
Kristina Sandin, suppleant
Magnus Eriksson, suppleant

Anmält förhinder:

Ulla-Rut Persson, ledamot

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

§2 Tjänstgörande suppleanter
Beslutades att Sofia Sjödin tjänstgör istället för Ulla-Rut Persson.

§3 Fastställande av dagordning
Beslutades komplettera dagordningen med följande punkter:
Övrigt/Rasmonter i Lycksele.
Rapporter/VM.
Övrigt/Öppna träningsgruppen.
Rapporter/Brev till Björn Johansson angående varg i Nordmaling.
Övrigt/Priser på apportvilt.

§4 Val av mötesfunktionärer
Beslutades välja Kristina Sandin att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§5 Föregående protokoll
Beslutades att med följande kommentarer fastställa föregående protokoll (2016-10-18) och lägga det till
handlingarna:
- Provledarutbildningen i Lycksele körs under januari.
- Jägareförbundets ordförande (Björn Sprängare) har tillskrivits och svar erhållits.
Beslutades annonsera ytterligare en gång angående motioner till fullmäktige.

§6 Inbjudningar, skrivelser och remisser
Inga förelåg att behandla.

§7 Rapporter
a) Kassarapport
Med budgeterade intäkter/resultat kommer resultatet att landa något på minussidan. Detta kan vara
resultatet av färre provstarter. Arbetet med budgeten för 2017 har påbörjats. Diskuterades eventuell
höjning av anmälningsavgifterna. Avgiften för utställning upplevs något lägre än angränsade lokalavdelningar. Avgifterna höjdes aldrig när SKK införde sambokföringsavgift även för 0-resultat.
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b) Novemberutställningen
Andra året i nya lokalerna. 57 anmälda. Ökning från i fjol.
Diskuterades Lyckseleutställningen 2019 då Fågelhundsklubbens utställning riskerar att krocka med SKKutställningen i Piteå. I så fall behövs en ny samarbetspartner. Dessutom måste utställningen genomföras på
fredagen, vilket är en dålig dag rent besöksmässigt.
Beslutades bordlägga frågan om Lyckseleutställningen till nästa möte.

c) Rapport från HS
Svante Morén avrapporterade status angående jubileumsåret, fullmäktige, sponsring och domarutbildning.
Dag Teien informerade angående det tyska provsystemet.

d) Rapport från VM
Dag Teien lämnade rapport från VM för Kontinentala Stående Fågelhundar som genomfördes i Danmark
under oktober. Uttagning genomfördes på Långtora.
VM genomförs under en vecka. Det inleds med Mediterranian Cup, med samma regler som VM. Parsläpp,
både individuellt och i lag. Alla fyra hundar i det svenska laget gick till pris någon dag. Det svenska laget blev
trea. Därefter träning i två dagar och förflyttning till norra Danmark. Under lördagen fälttävling, på
söndagen St. Hubertus och på måndag VM. Laget kom på delad 4:e plats. I St. Hubertus blev Jannice
Lundström 2:a i finalen, och även i lag (St. Hubertus) erövrades 2:a pris. (en kontinental hund och en
engelsk hund).
Nästa år går VM i södra Frankrike.

e) Varg Nordmalingsområdet
Lennart Andersson informerade om ärendet. När det började observeras varg i sydöstra länet, upp till
Bygdsiljum, kom ingen information från LST angående var vargarna observerats. Lennart Andersson skrev
då ett brev till direktören på länsstyrelsen för att påpeka vikten av transparens angående var i alla fall de
kvalitetssäkrade observationerna gjorts.
Ett svar från länsstyrelsen kom inom kort, och detta meddelades att det finns minst två vargar i länet, vilka
kunnat följas upp med spårningar. Kutym är att länsstyrelsen avvakta att vargarna uppehållit sig minst en
vecka i samma område innan pressrelease skickas ut. Annars har vargarna hursomhelst redan passerat.
Normalt handlar det om vargar som vandrar förbi.
Lennart Andersson har även kontaktat Mikael Karlsson på Jägareförbundet för att undersöka möjligheterna
till en hemsida för vargobservationer.

§8 Årsmötet 2017
Beslutades arrangera årsmötet 26/2 i Sikeå, i samma lokaler som 2016.
Beslutades att Claes-Göran Nordlund bokar föredrag med Erik Ringaby.
Beslutades att föredraget startar 13:00.
Beslutades att Kristina Sandin och Sandra Andersson ordnar fika.
Beslutades att Lennart Andersson kontaktar av Björn Jonsson (Naturvårdsdirektör på LST) för eventuellt
föredrag.
Beslutades att Svante Morén tar fram diplom samt inteckningar i vandringspriser.
Beslutades att Lennart Andersson skriver årsberättelse.
Beslutades att Anders Nordwall arbetar fram utkast till budget för 2017, vilken fastställs vis kommande
styrelsemöte.
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§9 Verksamhet 2017
SVK/Västerbottens provprogram fastställdes av SVK/HS vid styrelsemöte i november.
Diskuterades vilka övriga aktiviteter som kan vara aktuella.
Beslutades att Lilian Westerlund och Kristina Sandin meddelar planering för kurser vid kommande
styrelsemöte.
Beslutades att Lennart Andersson arrangerar vårfjällsträning 20–23/4.
Beslutades att Lilian Westerlund kontaktar Gunhild Björne angående uttagning till viltspårmästaren.
Diskuterades trivselhelg. Det har ibland varit väldigt svårt att få folk att komma. 2017 är det även
jubileumsutställning i Härnösand. Inbjudan bör göras mer öppen om att träffas och prata hund för att inte
riskera att det uppfattas som alltför tävlingsinriktat. Föreslogs att arrangera trivseldagen i Skellefteå kring
månadsskiftet maj/juni, t.ex. 3–4/6 då inga skolavslutningar genomförs.
Beslutades att Claes-Göran Nordlund och Lilian Westerlund tar fram ett förslag till kommande
styrelsemöte.

§10 Övriga frågor
a) Rasmonter vid Lyckseleutställningen
Montern är kostnadsfri. Diskuterades vilket intresse som finns. Förslagsvis kan det vara bra att arbeta ihop
med övriga fågelhundsklubbar. Alla rasklubbar utom de kontinentala finns representerade. Anders Kandelin
erbjöd sig att arbeta i montern någon dag. Diskuterades att möjligen tillverka rollups. Informationsmaterial
kan i viss mån rekvireras från SVK/Materialförvaltare. Tält kan säkert lånas av Agria. Viktigast att vara där på
fredag/lördag.

b) Öppna träningsgrupper
Inneträningen i Umeå inleds med två helger i december och fortsätter sedan efter nyåret med 4 i januari.
Upplägget blir lite annorlunda i år. Endast för medlemmar i SVK. Kostnaden för varje träningstillfälle är 400
kronor inklusive motorvärmaren. Varje deltagande kostar 50 kronor per tillfälle. Den som vill vara med och
träna utan att vara medlem får först betala medlemsavgift (375 kronor), därefter 50 kronor per gång.

c) Kostnad, apportvilt
Samtliga apportfrysar är just nu välfyllda med trut.
Beslutades att vitfågel kostar 40 kronor/styck för medlemmar att köpa. Ordinarie eftersöksprov behöver
inte betala för apportvilt, träningsgrupper och särskilda prov får dock betala samma pris som
medlemmarna.

d) Hederstecken för utdelning under 2017
Diskuterades vilka möjliga mottagare för SVK:s hederstecken som finns inom SVK/Västerbotten.
Beslutades nominera Anders Nordwall och Lennart Andersson till Lilla Hederstecknet. Varken Anders
Nordwall eller Lennart Andersson deltog i beslutet.
Beslutades tilldela Gunhild Björne SVK:s Hedersnål.
Beslutades tilldela Svante Morén SVK:s Hedersnål. Svante Morén deltog ej i beslutet.

§11 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir ett telefonmöte, tisdag 24/1 klockan19:00.
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§12 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Kristina Sandin
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