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Plats: Telefonmöte, 08–124 107 04, kod: 148419# 
Datum:  2020-04-01 kl 18.30 
Medverkande: Christina Ericsson, Malin Ek, Mattias Lindholm, Mikael Svanberg, Maria 
Jansson, Eva B Larsson,  
Förhinder: Jessica Larsson (ev senare) Johan Lejon 
Adjungerad: Stefan Modin (rev drevprovsregler) 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Malin öppnar mötet 

2. Val av justerare och sekreterare 

Justerare Maria Jansson, sekreterare Christina Ericsson 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg 7B Kravnivå på uts championat 

4. Föregående protokoll  

Mattias ska se till att kritiklapparna kommer till Christina 

Hall of Fame, Mattias ansvar för uppdatering tillsammans med AK 

5. Ekonomisk rapport 

På kontot nu: 109881,45:- Beräknat resultat: 31455,73:- 

6. Medlemsläget 

Huvudmedlem: 86 Familjemedlem: 20 Hedersmedlem: 1 Valpköpare: 0 Totalt 107  

7. Ärenden från/till SvSHK 

a. Remiss drevprovet, Stefan får ordet: Stefan förklarar att bl.a för att få egenskapspoäng 5 så 

får drevhastigheten inte vara mer än 9km/h i snitt och för en 4:a 10km/h.  

b. Kravnivå på Utst. Championat – Stryk dom Norska bruksspåren, enbart svenska meriter, 

andra meriter i samråd med rasklubb  

  

8. AG Jakt & Drev 

a. Intro drev, Stefan planerar för detta även 2020- eftersom inget Östermalma blir av i år 

pga läget som råder med Corona så är en dispensansökan inskickad för att få ha denna 

i september. 

b.  SM utvärdering, bilda SM grupp, lyft av admin fr Stefan, nästa 2021/2022, kval 20/21 

Hänskjuts till nästa möte, men ett förslag på SM Grupp är bl.a Malin Ek och Christina 

Ericsson 
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9. Internationella ärenden 

a. Mattias mejlat domarna 200321, fråga om att ev kunna döma FBW i slutet av Aug men inte 

fått svar ännu 

b. Valpen från Österrike – 1 valp är reserverad från en kombination, väntar på ett slutgiltigt 

svar från Amina sen beror ju allt på hur det går med leverans pga Corona 

c. Europaspåret Italien, ställs in pga Corona 

10. Avelsrådet/AK informerar 

a. Avelsrådsläge/AK möten – Inget nytt att informera om- händer mycket både privat och i 

klubben, därför händer inget just nu. 

b. RAS Eva/Mattias AK – Inget att rapportera 

c. Domarkompendie Eva – Eva kollar igenom FBW resultat 2016/2018  

11. AU Events 

a.  KM spår 2020, inställt 

b. KM hägn 2020, inställt 

c. FBW 2020, inställt i maj ev aug annars 2021 

d. Christina förslag på eventplats västkusten – Finns ett ställe som heter Hotell Hehrne utan-

för Vänersborg som man skulle kunna lägga ett event vid, stora fina gräsytor runt området. 

 

 

12. Årsmöte 2020 

a. Förenklat årsmöte- Blir i slutet på maj (20-22 maj) 

b. SM vinnaren få sitt pris – Christina ser till att priset blir skickat till vinnaren.  

 

13. AU info 

a. Tidning -överlämning fr Jessica till Micke 

b. Hemsida/FB- Inga konstigheter här, Micke lägger ut på fb reglerna för att starta jaktklass 

på utställning 

c. Rapport fr Amina om mässor, vilka i år? Amina anser MyDog o Shlms Hundmässa- Hän-

skjuts till nästa möte 
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14. Inkomna skrivelser/ärenden/motioner 

Motion 1: Från Jaktkommiten 
Vi i jakthundskommiten tycker att vi ska höja upp avelskraven lite för att rasen inte ska bli sämre 
jaktmässigt. Därför tycker vi man ska ha minst 2st 1:a pris på jaktprov vid 2 olika prov eller 2 st 1:or 
samma dag. Vi tycker att godkänt anlagstest viltspår räcker. På utställning tycker vi good räcker. Vi 
tycker jakten är det som bör prioriteras i vår Jakthundsras. 
 
När det gäller så kallade plushundar (som vi inte vet någon annan klubb som har.) Så skulle det vara 
rimligt att dom är champion i drev, utställning och spår. Och hängntest eller pris på frilevande vild-
svin. 
 
Jakthunds kommiten Fredrik,Stefan,Magnus. 
2020-02-27 
 
Motion 2: Från avelskommittén och styrelsen 
Vi föreslår att vi ändrar regler för avel genom att ta bort HD kravet för utländska täckhundar 
 
Eftersom ÅM inställt och endast blir ett förenklat så kommer motionerna hänskjutas till nästa 
årsmöte 
 

15. Övrigt 

Inget under övrigt 

16. Nästa möte 

Ordförande kalla till Konstituerande efter årsmötet , förslag tis 26/5 kl 18.30  

 

17. Mötets avslutning 

Ordförande Malin tackar för ett bra möte och avslutar 

 
 
Ordförande Sekreterare Justerare 

 

Kl




