Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen 24 feb 2022 kl. 18.00 Skype

Västerbottens Älghundklubb

Kallade är,

Lars Persson, Peter Andersson, Sven Mattsson, Ulf Persson, Karl-Johan Bergmark, Markus
Strinnholm, Olle Ljunggren, Staffan Widestedt, Renee Lindsköld.

Närvarande

Ulf Persson och Peter Andersson meddelat förhinder, övriga närvarande.

1 § Mötets öppnande
Lars Persson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2 § Val av justeringsperson
Renée Lindsköld väljs till justeringsperson.
3 § Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4 § Föregående protokoll
Styrelseprotokoll av den 9 dec 2021
Föregående protokoll föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
Karl-Johan och Peter har tagit fram förslag på hur vi ska kunna få fler jaktprov dömda. Förslagen kommer
att gås igenom på ett senare styrelsemöte.
5 § Meddelanden och skrivelser
a SÄK – Medlemmar
969 medlemmar tills idag.
b SKK
Ändring utställningar
Åseleutställningen faller bort i år bl a beroende på lokalproblem, i stället blir det 2-dagars utställning i
Lycksele den 14-15 maj.
c SÄK- Utb Jaktprovsregler
Markus, Sven och Ulf går utbildning den 18 mars, och ska sedan sköta utbildningen på provområdena.
6 § Kassörens rapport
Utgår då Peter meddelat förhinder.
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7 § Jaktprov
De nya jaktprovsreglerna gäller från 2022-07-01 till 2026-06-30 alltså under 4 säsonger.
8 § Avel
Ganska få valpannonser granskade under 2021.
Hans Berglund har som vanligt sammanställt en lista på unga jämthundar i Norr- och Västerbotten.
Renée går utbildning i avel och genetik. Beslutades att klubben betalar kursavgift och material.
9 § Viltspår
Utgår.
10 § Utbildning, elever, aspiranter domare
Mikael Fällman, Umeå, Robin Paulsson, Dorotea, Niklas Larsson, Skellefteå och Mikael Bingebo, Vännäs
antas som nya elever.
11 § Tävlingar
Diskuterades hur klubbens regler för uttagning till SM-kval skall tolkas. Resultatet skall räknas i det
provområde där kollegiet har hållits oberoende av hundägarens bostadsort. Inget krav på att kvalificerande
resultat måste vara ett prisprov.
12 § Utställningar
Utställningen i Åsele ställs in, istället blir det en 2-dagars utställning i Lycksele den 14-15 maj. Domare blir
Thomas Eriksson, Aina Lundmark och Kerstin Henriksson, med Petra Högberg som reserv.
13 §

Årsmötet

.

Årsmötet hålls digitalt söndag den 27 februari kl 13:00. Ordförande för årsmötet blir Roland Sjögren,
Lycksele. Till dagens datum är 15 personer anmälda men anmälningstiden går inte ut förrän 2 timmar före
årsmötet.
15 § Valberedningen
Valberedningen har lämnat sina förslag till val. Förslagen finns med i
årsmöteshandlingarna.

Sida 2 av 3

Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen 24 feb 2022 kl. 18.00 Skype

Västerbottens Älghundklubb
16 § Övriga frågor
Hemsidan
Ny webmaster från årsskiftet.
Inför Årsmötet
Allt verkar rulla på. Mona Sundqvist, SÄK, kommer att hjälpa oss att hantera val mm.
16 § Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir konstituerande möte i nära anslutning till årsmötet. Tidpunkt ännu ej fastställt.

Vid pennan

Justeras

Justeras

__________________________
Olle Ljunggren

__________________________
Lars Persson

__________________________
Renée Lindsköld
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