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Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

Telefon
Lennart Andersson, ordförande
Erik Lund, ledamot (vice ordförande)
Anders Nordwall, ledamot (kassör)
Svante Morén, ledamot (sekreterare)
Lilian Westerlund, ledamot
Claes-Göran Nordlund, ledamot
Sofia Sjödin, suppleant
Anders Kandelin, suppleant
Kristina Sandin, suppleant
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 tjänstgör istället för Ulla-Rut Persson.

§3 Val av mötesfunktionärer
Beslutades välja Erik Lund att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning
Beslutades fastställa dagordningen med tillägg av två punkter under Övrigt:
Lokalavdelningarnas sponsring av SVK:s 100-årsjubileum
Viltspårsmästaren

§5 Föregående protokoll
Provledarutbildningen genomförs 2017-02-04 i Lycksele. Just nu tre anmälda.
Beslutades att Erik Lund lägger ut information angående kommande provledarutbildning på Facebook.
Bordlades frågan om Lyckseleutställningen 2019 till kommande styrelsemöte.
Tillstånd för vårfjällsträning har erhållits av Länsstyrelsen.
Beslutades att Claes-Göran Nordlund och Lilian Westerlund jobbar vidare med programmet för
trivseldagen och att den arrangeras 10/6 i Norsjö.
Beslutades lägga föregående protokoll, 2016-12-11, till handlingarna.

§6 Budget 2017
Utkast till budget presenterades av Anders Nordwall.
Antalet starter har minskat kraftigt, varför det i utkastet föreslogs en höjning av samtliga startavgifter för
eftersöksprov, jaktprov och utställning utom för lokalmedlemmar som startar i UKL på ordinarie
eftersöksprov, där avgiften 25 kronor föreslås behållas.
Diskuterades provavgifterna. Föreslog följande startavgifter:
- ÖKL/EKL, ordinarie eftersöksprov
- ÖKL/EKL, ordinarie jaktprov
- UKL, ordinarie eftersöksprov, lokalmedlem
- UKL, ordinarie eftersöksprov, övriga

325 kronor
375 kronor
25 kronor
300 kronor
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UKL, ordinarie jaktprov
Särskilt prov, samtliga klasser
Utställning, valpklass/veteran
Utställning, övriga klasser

300 kronor
250 kronor
250 kronor
350 kronor

Beslutades fastställa förslaget till budget med justering av startavgifterna.

§7 Årsmöte
Status inför årsmötet diskuterades. Lokalen är bokad, liksom Erik Ringaby, som inleder sitt föredrag klockan
13, och beräknas hålla på i 90-120 minuter.
Kallelsen postas så snart det är klart om representanter från Länsstyrelsen kommer att närvara för att
föredra nuläget kring fjälljakten.
Beslutades att Svante Morén ordnar diplom och vandringspriser när kallelsen skickats ut.

§8 Övriga frågor
a) Lokalavdelningarnas sponsring till SVK:s 100-årsjubileum
Vid ordförandekonferensen föreslogs att samtliga lokalavdelningar sponsrar jubileumsåret med ett
presentkort för en jaktprovsstart.
Beslutades sponsra med valfri provstart inom lokalavdelningen.
Beslutades att Svante Morén tar fram utkast till presentkort.

b) Viltspårsmästaren
Föredrogs av Lilian Westerlund. Gunhild Björne är vidtalad. Uttagningen kommer att genomföras som ett
meriterande prov, varför sedvanlig provavgift tas ut. Uttagningen genomförs 4/6, sista anmälningsdag 28/5.
Provet kommer att genomföras med älgklöv.
Vinnaren av uttagningen kommer att få genomgå extra träning med tanke på momenten under
Viltspårsmästaren.

§9 Mötets avslutande
Lennart Andersson förklarade mötet avslutat.

Svante Morén
Sekreterare
Justeras:

Lennart Andersson
Ordförande

Erik Lund

