Protokoll styrelsemöte tisdagen 19 juli 2022 kl 18,00 Skype

Västerbottens älghundklubb

Kallade är,

Lars Persson, Peter Andersson, Sven Mattsson, Ulf Persson, Karl-Johan Bergmark, Markus
Strinnholm, Olle Ljunggren, Gunilla Hjerpe, Renée Lindsköld

Närvarande

Samtliga kallade

1 § Mötets öppnande
Lars Persson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2 § Val av justeringsperson
Peter Andersson väljs till justeringsperson
3 § Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.
4 § Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte den 19 april gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
5 § Meddelanden och skrivelser
a SÄK
Avtal Tracker
Karl-Johan informerade om avtalet med Tracker. Jaktprovsdomare kommer att få en inloggningskod av
Tracker där man själv kan hämta hem licensen till ett reducerat pris. Sven har skickat in en lista till SÄK
för vidare befordran till Tracker på samtliga godkända domare i Västerbotten. Beslutades att Gunilla blir
mottagare av Trackers marknadsföringspaket och att Karl-Johan blir kontaktperson mot Tracker.
b SÄK
Avtal Jaktjournalen
Det gamla avtalet förlängs till årsskiftet, därefter kommer att förhandlas om ett nytt.
c SÄK
Protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
d SÄK
Svar på Renmarksutredningen
VBÄK har svarat SÄK om hur vi bedömer att Renmarksutredningen kan komma att påverka vår
verksamhet.
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e SÄK
Ändring avelrek. Jämthund
Enligt ändrade avelsrekommendationer skall ögonlysning göras av både tik och hane före varje parning.
Ögonlysningen får inte vara äldre än ett år.

6 § Kassörens rapport
Höga kostnader för utbildning pga de nya jaktprovsreglerna, en del av dessa kommer vi att få tillbaka av
SÄK. Anmälningsavgifter för Bredsele-utställningen börjar komma in, så totalt en ganska god kassa.
7 § Jaktprov
Informerades om att om tveksamheter uppstår om regeltolkningar vid domarkollegie skall fullmäktige
vända sig till Marcus för klargörande.
8 § Avel
Renée informerade om att en avelsträff planeras till januari-februari.
Beslutades att Renée skall gå en vidareutbildning i avel och genetik.
Diskuterades problem och möjligheter med ögonlysning. Renée undersöker om det går att ordna med
ögonlysning i samband med utställningen i Bredsele.
9 § Viltspår
Mycket låg aktivitet, därför ingen tävling planerad. Renée kontaktar Therese Långström, Umgransele, för
att undersöka hur hon kan involveras i verksamheten.
10 § Utbildning, elever, aspiranter domare
Utbildning i jaktprovsreglerna har genomförts vid tre ordinarie träffar samt några ytterligare tillfällen,
både digitala och fysiska. Bedöms att samtliga domare som vill gå utbildningen ska ha fått det till i mitten
av augusti.
Inga nya elever.
11 § Tävlingar
För att SM-kvalet inte skall krocka med björnjakten har dispens sökts och erhållits för att köra kvalet
fredag 19 augusti. Nordmalings camping blir högkvarter. Marcus bokar stugor till hundägare och domare
som behöver logi. Lottning av provområden görs kvällen före.
Klubbkampen i år arrangeras av VNÄK och går av stapeln den 8 oktober på samma marker där SM var
2021. Karl-Johan meddelar VNÄK vilka hundar/hundägare från Västerbotten som ska bjudas in.
SM arrangeras av JHÄK den 30 sept till den 2 oktober. Tävlingscenter Hotell Copperhill Åre. Förutom en
hund med ägare skall VBÄK även skicka en domare.
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12 § Utställningar
För 2023 planeras en utställning i Lycksele den 28 maj, samt om det visar sig vara möjligt en
dubbelutställning i Bredsele den 19-20 augusti. Lokalproblem gör att Åseleutställningen inte heller i år är
ett alternativ. Kerstin Boman kontaktas angående möjligheten att ha dubbelutställning i Bredsele.
13 §

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

16 §

Nästa sammanträde
Något datum för nästa sammanträde bestämdes inte.

Vid pennan

Justeras

Justeras

__________________________
Olle Ljunggren

__________________________
Lars Persson

__________________________
Peter Andersson
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