
Protokoll SVK Västsvenskas styrelsemöte
2020-07-18, kl 18.30, hos Inga-Lill

Närvarande: 
Inga-Lill, Stefan, Fredrik, Jan, Kristina, Lollo, Karin  
Lars (adjungerad)

1. Mötets öppnande. OK

2. Dagordningen godkänd. OK

3. Mötesfunktionärer

Ordförande: Stefan Svensson Sekreterare: Karin Amundsson
Justerare: Jan Sämgård 

4. Genomgång förra protokollet. (konstituerade). Se övriga frågor.

5. Ekonomisk redovisning 

Tillgångar i juni jämfört med motsvarande tid förra året

Likvida medel 1/6 2020 83 611 kr
Likvida medel 18/7 2022 138 101 kr

6. St Hubertusjakt. Rapport från planeringsgruppen (Stefan/Lollo/Fredrik):
Huvudstyrelsen planerar att arrangera tre prov (Mellan-Sverige, Skåne och VVK). 
VVKs jakt planeras den 19 nov i Broddetorp (Karl-Johan Bringbergs marker). Det 
finns två domare enligt huvudstyrelse som dömer St Hubert prov. 
Finansiell uppskattning: ~13.000kr för två domare, 7-8.000kr för mark, 
8 deltagare. → ~1.500kr/deltagare. 
Planeringsgruppen har som alternativ föreslagit för huvudstyrelsen ett billigare 
alternativ: Patrik Sjöström från Skåne (”St Hubert domare”) och en domare från VVK.
Vi väntar på svar från huvudstyrelsen.
Ytterligare kommentar är att Karl-Johan (markägaren) önskar bjuda med sina 
”jaktelever” och bjuda in Svensk Jakt för en artikel, vilket bifalles.
Middagen blir preliminärt på Löfwings Atelje & Krog.

7. Avstämning inför eftersöksproven – domare och PL. OK
Gällsered (30/7) 

Domare: Stamborg, Ekblom och Lilliehöök 
Provledare: Lars Olsson och  Per-Åke Hallgren

Hunneberg (13/8)

Domare: Jimmy Johansson, Tomas Johansson och Tomas Olofsson
Provledare: Annelie Finn Eriksson



8. Avstämning inför utställning. OK
Alingsås (20/8)
11 st är anmälda. 
Kristina ansvarig. Domare: Nils Mohlin. Bestyrelse: Inga-Lill, Fredrik och Lollo (även
fotograf).

9. Avstämning inför höstens prov. Se kvarvarande, i gult. 

Skogsprovet (10/9 och 11/9);
En grupp per dag, 
Domare: Fredrik Lilliehöök (prel) och Jan Törnqvist 
Provledare: Lars Olsson och Per-Åke Hallgren

Debutantprov (17/9 och 18/9); 
Grupper, 
Domare: Problem då Rickard Andersson. Avböjt. 
→ Lollo frågar Patrik Bergström (Östersund), Roger Malmström (Gotland) eller Erik 
Gustafsson (Sundsvall).
Provledare: Kristina Svenberg
Kristina föreslår att bjuda med en instruktör per dag.

Fältprov Halland (1/10 och 2/10);
Domare: Angelica Hammarström och Christian Larsson
Provledare: tbd och ch Frank Askengren

Fullbruksprov (1/10 och 2/10);
Domare: Tomas Olofsson, Cecilia L Karlsson och Ingmar Axelsson
Provledare: Claes Hemberg

Fältprov Skåpet (8/10 och 9/10); Nytt datum!
Domare: tbd
Provledare: tbd

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 bara tre marker per dag. 
→ Kristina ringer Ingmar J och kollar om han vill  ansvara för  maten.

10. Informationsbroschyrer från SVK och information till nya medlemmar.
→ Karin tar fram förslag på ett välkomstbrev till nya medlemmar. Inkludera 
Provregler och VVKs provkalender.

11. Något från övriga aktiviteter 
Inga-Lill redovisar att  resultatet från Väla blev +9.000kr.



12. Övriga frågor
- Stefan har skickat ett mejl angående avslutning av det eventuella avtalet med 
WestHunt. 

- Stefan redovisar svaret från huvudstyrelsen angående nya sponsorer: 
”när det gäller sponsring är det viktigt att Agria, Bozita/Robur och Widforss 
visas/presenteras som huvudsponsorer. Ingen annan sponsor får lyftas fram så att de 
kan uppfattas som huvudsponsor till SVK eller vid provet.
Vi vill inte skapa konflikt genom att ta med andra försäkringsbolag eller fodermärken.
Det är möjligt att ha med andra sponsorer men de kallas Övriga sponsorer tex 
Produktsponsorer som t.ex Chevalier, Lafayette radio etc.
Beträffande Jaktiabutiken så så bör det vara ok om de är med under Övriga sponsorer 
och att det framgår att det är Jaktia Kållered som är sponsor till ert prov ”Skåpet” el 
dyl, men inte webbutiken jaktia.se då blir det konflikt.”

- Frysar
Inga-Lill lägger med Jan som frysboxansvarig (2 frysar). 
Styrelsen bifaller att vår viltfogde (Per-Åke) köper en frys.
→ Inga-Lill ber Per-Åke att ta kontakt med de frysboxansvariga om att redovisa 
löpande antalet vilt. Speciellt är det viktigt inför EF proven.

- Frigolitlådor för vilt till prov.
→ Karin ringer Leif Sörvik. Lars O lånar ut två frigolitlådor tills vidare.

- Träning inför debutantprovet prel veckan före provet (17-18 sept). 
→ Stefan tar kontakt med Bringberg på Broddetorp.

- Lollo har en idé om att ha ett medlemsmöte (tex via zoom) där olika aktuella ämnen 
kan diskuteras tex särskilda prov, fjälljakt mm. 

- Extra årsmöte torsdag 21 sept. 

13. Nästa styrelsemöte, tid och plats 
8 sept kl 19 (zoom)

Mötesordförande: Stefan Svensson Sekreterare: Karin Amundsson

Justeras: 

Jan Sämgård


