
Protokoll SVK Västsvenskas styrelsemöte
2022-09-08, kl 19.00, zoom

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

1. Mötets öppnande. OK

2. Dagordningen godkänd. OK

3. Mötesfunktionärer
Ordförande: Stefan Svensson Sekreterare: Karin Amundsson
Justerare: Kristina Svenberg

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

5. Ekonomisk redovisning 
Tillgångar i september jämfört med motsvarande tid förra året.
8 sept 2021: totalt 203 451 kr 
8 sept 2022: totalt 200 659 kr 

6. Hubertusjakt. Rapport från planeringsgruppen (Stefan).
Jaktprovet kommer att ske den 19 nov i Broddetorp på Karl-Johan Brindberg marker. 
Domare blir Thomas Olofsson och Patrik Sjöström och provledare blir Stefan 
Svensson. Provavgift föreslås till 900kr per deltagare. För närvarande planeras ingen 
middag. Hittills har två anmält sig via telefon, vilket Lollo kommenterar att dessa 
måste anmäla sig via nätet. Max antalet är 8 starter.
Att göra:
- Stefan kollar med Rolf på SVK om de har åsikter om hur klubben bör hantera om det
blir för många som anmäler sig.  
- Stefan kollar med med SVK hur de planerar en utvärdering av själva provet.

7. Feedback från eftersöksproven – domare och PL
Gällsered (30/7). Inga kommentarer. 

Hunneberg (13/8). Vilthanteringen var inte optimal, speciellt  gällande kaninerna. 
Att göra:
Stefan kallar till ett möte med Mikael D och Per-Åke H för en överlämning till vår nye
viltfogde. 

8. Feedback utställning
Alingsås (20/8). Utställning gick som planerat och allt förlöpte väl. Klubben gjorde en 
vinst på 4 400kr.

9. Avstämning inför höstens prov 
- Skogsprovet (10/9 och 11/9); 
En grupp per dag, 



Domare: Jan Törnqvist och Fredrik Lilliehöök 
Provledare: Lars Olsson och Per-Åke Hallgren
Provet är fullt, både på lördag och söndag med 6 deltagare per dag.

- Träning inför debutantprovet veckan före provet (10 sept fm). 
Ansvariga: Björn Holgersson och Christian Acker
Marker: Broddetorp.
5 st är anmälda.

- Debutantprov (17/9 och 18/9); 
Domare: Göran Stamborg
Provledare: Kristina Svenberg
Det kommer bara vara debutanter (hundar och förare). VVK's debutanter får delta 
båda dagarna. Deltagare från andra lokalavdelningar får delta en av dagarna.
Stefan är med som instruktör båda dagarna.

- Fältprov Halland (1/10 och 2/10);
Domare: Angelica Hammarström och Christian Larsson (prel)
Provledare: Lollo och och Frank Askengren
Hittills är 6-8 anmälda per dag.

- Fullbruksprov (1/10 och 2/10);
Domare: Tomas Olofsson, Cecilia L Karlsson och Ingmar Axelsson
Provledare: Claes Hemberg
13 st är anmälda. Normalt antal deltagare är 8-10. 
Att göra:
Annelie kollar med provledaren om han behöver hjälp och om hur lottning av 
platserna skall ske.

- Fältprov Skåpet (8/10 och 9/10); 
Mötet beslutar att ställa in Skåpet i år. Anledningen är att datumet krockar med 
älgjakten och det har därför inte gått att få domare eller provledare att ställa upp.

- Fältprov Västra Götaland (29/10 och 30/10)
Domare: Patrik Sjöström, Göran Stamborg, Jan Törnqvist och Tomas Olofsson (ev 
Angelica Hammarström)
Provledare: Ingemar Johansson
Hittills har vi tre marker per dag. 
Kristina har bokat 10 st stugor på Mössebergs Camping. Hon har även preliminärbokat
restaurang Löwings (2-rätters + pralin för 550kr). Även buss ToR Löwings är 
prelimärbokad.

10. Information till nya medlemmar.
Karin har tagit fram ett förslag på ett välkomstbrev till nya medlemmar som hon delat 
med några i styrelsen. Styrelsen föreslår att detta mejl skickas ut till de som blivit 
medlemmar under detta år (2022). Provregler och VVKs provkalender ska inkluderas.

11. Något från övriga aktiviteter
- Fältvandring Broddetorp om viltfågel. Jan rapporterade om detta och har även skrivit



en rapport, som kommer läggas ut på hemsidan. 
- Spårprov i Skåne: Huvudstyrelsen har bjudit in till detta och Annelie kommer 
medverka från vår lokalavdelning.

12. Övriga frågor
- Styrelsen accepterar Kristinas förslag om att utställning för år 2025 blir i Sätila och 
Gräfsnäs. I Gräfsnäs bör utställningen planeras någon gång under den första halvan av 
augusti. Det vore trevligt om vi kan få med tex setterklubben på samma utställning.
- Styrelsen anser att provledarens uppgift inför prov, är även att hantera mat till 
domare, provledare och funktionärer. Vid behov, kan provledaren kontakta någon i 
styrelsen om hjälp.
- Fredrik erbjuder möjligheten att ha prov på Ulkerös jaktmarker i november. Det 
skulle kunna vara ett särskilt fältprov där i år. 

13. Nästa styrelsemöte, tid och plats 
13 okt kl 18 (zoom). Observera tiden!

Stefan Svensson Karin Amundsson

Justeras: 

Kristina Svenberg


