
Protokoll SVK Västsvenskas styrelsemöte
2022-10-13, kl 18.00, zoom

Närvarande: 
Inga-Lill, Stefan, Fredrik, Jan, Rickard, Kristina, Lollo, Ingemar, Karin

1. Mötets öppnande. OK

2. Dagordningen godkänd. OK

3. Mötesfunktionärer
Ordförande: Stefan Svensson Sekreterare: Karin Amundsson
Justerare: Inga-Lill Bohlin

4. Genomgång förra protokollet. Inga kommentarer.
Åtgärder från föregående mötesprotokoll finns med i utskicket av denna agenda. 

5. Hubertusjakt 13 nov i Broddetorp. Rapport från planeringsgruppen (Stefan).
5 st anmälda. Följande domare är klara: Patrik Sjöström och Peter Nilsson. Thomas 
Olofsson är osäker om han kan vara med.
Stefan väntar på svar från SVK angående utvärdering av provet.

6. Feedback från fältproven. Proven nedan har genomförts väl under hösten.  
Skogsprovet (10/9 och 11/9);
Träning inför debutantprovet veckan före provet (10 sept). 
Debutantprov (17/9 och 18/9); 
Fältprov Halland (1/10 och 2/10);
Fullbruksprov (1/10 och 2/10);

 Spårprovet i Skåne. Förslag på att bjuda in Rolf Grönstedt (SVK) till medlemsmötet  
 på Väla för genomgång och beskrivning av provet.

7. Avstämning inför höstens prov 
Fältprov Västra Götaland (29/10 och 30/10)
Domare: Patrik Sjöström, Göran Stamborg, Jan Törnqvist och Tomas Olofsson (ev 
Angelica Hammarström)
Provledare: Ingmar Johansson
Ingemar har klart 4 marker per dag. Ett femte parti (T. Olofsson) kommer troligtvis 
kunna godkännas. Detta innebär att vi kan acceptera alla anmälning (46 resp. 48 
anmälningar). Ingemar skickar ut PM a.s.a.p.
Kristina rapporterar om läget med boende och mat. Få personer har bokat middag på 
Löwings. Vi bör påminna om middag på Löwings i PM:t.
Fredrik anmäler sig som skytt båda dagarna.

Att göra:
- Stefan kollar med Annelie om hon kan ansvara för kansliet. Kristina och Inga-Lill 
kan hjälpa till.
- Inga-Lill ringer Anton om han kan vara en andra skytt.



- Kristina kollar hur många domare/PL som vill ha boende (8-bädds stuga).

8. Provkalender 2023
Nedan är förslag på tider som Ingemar (markansvarig) kan börja arbeta efter. 
Avapportering vid nästa möte den 17 nov.
Vårprov fält 1-2/4
EF Halland 29/7 (lö)
EF Hunneberg 12/8 (lö)
Skogsprov 9-10/9
Debutant träning 9/9 fm (lö)
Fältprov debutant 16-17/9
Fullbruksprov 30/9-1/10
Skåpet (prel.) 14-15/10(?)
Fältprov Halland 21-22/10
Novemberprov 4-5/11
Att göra:
- Stefan ber SVK om uppskov, av VVKs provkalender för 2023, till den siste 
november.
- Stefan kollar med SVK vilka krav som ställs för ett CACIT-prov. Styrelsen kommer 
ha fortsatta diskussioner om hur intresset av Skåpet kan ökas.

9. Information till nya medlemmar.
Karin har skickat ut välkomstbrev till nya medlemmar från 1 jan 2022 (retroaktivt). 
Fortsätt skicka ut välkomstmejl tex varannan månad. 
Karin kan meddela SVK att vi inte behöver deras utskick med nya medlemmar.

10. Något från övriga aktiviteter
Fredrik fortsätter planera för ett särskilt fältprov Ulkerös jaktmarker i december. 
Karin kommer att hämta 30 kaniner från Skåne i helgen (Robin Morgan). Dessa 
kommer placeras i Runes frys. Per-Åke är informerad.

11. Övriga frågor. 
Inriktningen bör vara att ha VVKs årsmöte i februari 2023, i samband med Sätila 
utställningen (25 feb).

12. Nästa styrelsemöte, tid och plats
17 nov kl 18.30 hos Inga-Lill. Bjud in Ingemar, Björn och Cecilia.
Ärenden: Förberedelse av årsmötet, förslag från valberedningen och provkalender 
2023.

  Stefan Svensson     Karin Amundsson
  Justeras: 

  Inga-Lill Bohlin


