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Kallade är, Lars Persson, Peter Andersson, Sven Mattsson, Ulf Persson, Karl-Johan Bergmark, Markus 

Strinnholm, Olle Ljunggren, Gunilla Hjerpe, Renée Lindsköld 
Närvarande:  Alla kallade utom Markus som meddelat förhinder. Renée med till och med §10. 
  
 
 
 
1 § Mötets öppnande 
   
 Lars hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2 § Val av justeringsperson 
 
 Gunilla väljs till justeringsperson 

 
3 § Godkännande av dagordning 
   
 Dagordningen godkändes.  
 
4 § Föregående protokoll 
  Styrelseprotokoll av den 14 dec 2022 
   
 Protokollet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Beslutades att punkten om 

anmälningsavgifter jaktprov redovisas av Peter på årsmötet.  
 
5 § Meddelanden och skrivelser 
 
a SÄK – Championatansökan , Medlemmar 
  
 Skrivelse utskickad från SÄK om problem med championatansökan till SKK. Berörda hundägare skall 

informeras att om de fått avslag ska de ansöka igen.  
 
b SKK  
 
 Inbjudan utbildning CUA. Nominering SKK Styrelse 
 
 3 CUA-utbildade i VBÄK så inget akut behov. 
 
 VBÄK kommer inte att nominera någon kandidat till SKK:s styrelse.   
 
 
6 § Kassörens rapport 
   
 Ökade kostnader, bl. a reseersättningar kommer att göra verksamheten dyrare. Budgeten beräknas hålla.  
 
7 § Jaktprov 
   
 Förslag på inbjudan till jaktprov har tagits fram. Beslut om detta kommer att tas på nästa styrelsemöte. 
  
 
8 § Avel 
   
 Renée gick igenom vad Anna Pamuks föredrag i samband med årsmötet kommer att innehålla. 
  
9 § Viltspår 
   
 Therese Långström tar över efter Anders Norgren som samordningsansvarig för viltproven.  
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10 § Utbildning, elever, aspiranter domare 
   
 För aspiranter som inte gjort elevprov enligt de nya jaktprovsreglerna föreslås ett extra elevprov med de nya 

reglerna innan aspirantprovet kan göras.  
 Bengt-Ivar Abrahamsson, Daniel Andersson, Svea Eckerskog och Mattias Löfgren antogs som nya 

jaktprovsdomarelever. 
 
 
11 § Tävlingar  
    
 Norrbotten värd för årets SM och Jämtland värd för länskampen. SM-kvalet i år arrangeras av södra 

Lappland. Dispens söks för att få ha tävlingen före 21 augusti. 
 Ungdomsmästerskapet anordnas även i år men blir intresset för dåligt finns risk för nedläggning.  
 

 
12 § Utställningar 
    
 Beslutades att schablonersättningen (3 100 kr per utställningstillfälle) dras in. I stället kommer 

reseersättningar att betalas ut mot reseräkning. Peter fick i uppdrag att formulera beslutet. 
 Gunilla lägger ut domare för alla tre utställningarna på hemsidan. 
 Beslutades att Gunilla hyr släpvagn inför utställningen i Fällforsån.  
 
 
13 § Årsmötet   . 
  

Endast en motion har inkommit. Motionen gäller ett förslag att arrangera ett mästerskap mellan 3-4 hundar 
från varje rasklubb. 
Styrelsen rekommenderar avslag, främst pga storleken på arrangemanget. Svårt att få till nog många 
provrutor, domare mm. Karl-Johan föredrar motionen på årsmötet. 
Var och en av styrelseledamöterna föredrar sin del av verksamhetsberättelsen på årsmötet. 

  
   
 15 § Valberedningen 
  
 Inget nytt från valberedningen.  
 
   
 16 § Övriga frågor 
  
  Beslutades att Karl-Johan Bergmark blir VBÄK:s domare på årets älghunds-SM.  
 Johannes Dahlberg har meddelat att han slutar som fullmäktige för Skellefteå provområde. Ny fullmäktige 

måste utses. Johannes blir i stället, tillsammans med Jan-Olov Lundberg provläsare. 
 Beslutades utse Renée Lindsköld till hedersmedlem i VBÄK. 
 
 
16 § Konstituerade möte 2023-02-25 
 
 Konstituerande möte kommer att hållas omedelbart efter årsmötet. 
 
 
 
 Vid pennan    Justeras    Justeras 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 
Olle Ljunggren Lars Persson Gunilla Hjerpe 
  
 


