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Redovisning av uppdrag från Fullmäktige 2011

1. Motion #1 – Förändring av regelverket kring utnämning av domare avseende spår
och vatten

Protokoll 2011/4: Uppdrogs till SVK/DomK att inkomma med förslag till eventuellt förenklade krav för
utnämning av domare i spår och vatten.

Protokoll 2011/5: Beslutades att revidera PM för utbildning och auktorisation av domare vid jaktprov och
fullbruksprov med att för att antas som elev till eftersöksdomare krävs att han/hon fört hund till pris i EKL.

2. Motion #2 – Utbildning av jakt- och fullbruksprovsdomare inom SVK
Avslogs.

3. Motion #3 – Premiering av uppfödare vars valpar har dokumenterade egenskaper
Antogs med beslut om vidare utredning.

Protokoll 2011/4: Uppdrogs åt SVK/AvelsK att inkomma med förslag till premieringsprinciper.

Protokoll 2012/6: Presenterades ett utkast till premieringsprinciper. Uppdrogs åt SVK/AvelsK att återkomma
med reviderat förslag, med uppmaning till uppfödarna att bli mer aktiva med sina valpköpare.

4. Motion #4 – Effektivisering av jaktprovsanmälan och egenskapsblankett
Antogs med beslut om vidare utredning.

Protokoll 2011/4: Uppdrogs åt SVK/DataK att inkomma med förslag till effektivisering.

Protokoll 2012/5: SVK/DataK rapporterade att en genomgång av nuvarande status och möjligheter till
automatisering kommer att redovisas vid kommande styrelsemöte.

Protokoll 2012/6: SVK/DataK föredrog en utförlig rapport. Bedömdes vara lämpligast att genomföra
förändringarna i fler små steg. Många berörs av motionen. En elektroniskt ifyllbar egenskapsblankett har
skapats. Ett första försök genomfördes i samband med prov hos SVK/Gotland. Utökat försök med särskilda prov
beslutades genomföras under våren. Beslutades lägga till en Bifoga-knapp vid anmälan till jaktprov för att kunna
bifoga i förväg elektroniskt ifylld egenskapsblankett.

5. Övrig fråga #1 – Jaktprovsregler
Beslutades återta tidigare jaktprovsregler. Så har skett från och med 2012-07-01.

6. Övrig fråga #2 – Utsättningspolicy
Protokoll 2011/4: Uppdrogs åt Birger Knutsson att inkomma med förslag på reviderade formuleringar, vilket
skedde vid styrelsemöte 2013/2.

7. Övrig fråga #3 – Tidpunkt för särskilda prov
Protokoll 2011/4: Uppdrogs åt SVK/DomK att göra en konsekvensanalys över regler och tider för särskilda prov.

Protokoll 2011/5: Uppdrogs åt SVK/DomK att göra en sammanställning av pristagare vid jaktprov efter
geografisk spridning. Särskilda prov genomförs enligt gällande lagar. Noterades att SKK:s utsättningsregler ska
efterföljas.

Protokoll 2012/1: SVK/DomK redogjorde för en jämförelse mellan vår- och höstprov avseende omfattning och
prisnivåer. Uppdrogs åt SVK/DomK att presentera konsekvensanalys inklusive förslag till beslut.

Protokoll 2012/5: Uppdrogs åt SVK/DomK att redovisa reviderad konsekvensanalys, där det övervägs särskild
bevakning av särskilda vårprov på fältfågel.

Protokoll 2012/6: Presenterades en analys av vårprov, både ordinarie och särskilda under 2011 och 2012, för
olika klasser, i olika lokalavdelningar och på olika underlag. Analysen visar att det kritiserade provet i Säffle
under våren 2011 (hänger antagligen ihop med 6 ovan) inte gav någon exceptionell utdelning av pris, snarast
tvärtom. Presenterades också en utredning om prov efter 20 mars (när fällning ej längre är tillåten på grund av ej
jakttid) gett osedvanligt många fältbetyg 8 och däröver (där fällning är önskvärd). Analysen tydde på att inga
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sådana problem finns, under förutsättning att fåglarna är OK. Bealutades att frågan inte kräver ytterligare
åtgärder, men givet vis bevakas framledes.


