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1. Motion #1 – 3: Införande av viltspårchampionat för SVK:s raser
Motionen antogs.

AU 2013/4: SKK/Jakthundskommitté har meddelats fullmäktiges beslut att införa viltspårchampionat enligt
SKK:s regler för SVK:s raser.

2013/7: SKK/Jakthundskommittén har meddelats att beslut tagits att införa viltspårchampionat enligt SKK:s
bestämmelser för SVK:s raser.

2013/8: SKK/Jakthundskommitté har beslutat införa möjlighet för SVK:s raser att tilldelas SE VCH från och
med 2014-01-01.

2. Motion #4: Utökat krav för tillgodoräknande av SE JCH
Motionens alternativ 1 avslogs. Motionens alternativ 2 överlämnas till regelgruppen.

2013/7: Har överlämnats till Regelgruppen.

3. Motion #5: Förändrat upplägg av befintlig Riksprovsverksamhet
Motionen avslogs.

4. Motion #6: Gratis medlemskap för valpköpare som ej är medlem i SVK
Motionen avslogs, men uppdrag gavs åt gruppen för medlemsrekrytering att fortsatt utreda hur den aktiva
medlemsrekryteringen ska ske.

2013/7: Har överlämnats till gruppen för medlemsrekrytering.

5. Motion #7: Medlemskap i KLM-I
Beslutades avvakta SKK:s diskussioner med FCI innan beslut tas om medlemskap i KLM-I. Motionen ansågs
därmed vara besvarad.

2013/7: Anette Erlandsson tar kontakt med SKK för att kolla aktuell status. Ingmar Tykesson tar kontakt med
Anders Eriksson i samma ärende.

2013/8: Resultat av SKK:s diskussion med FCI avvaktas.

2014/1: Frågan har utretts inom SVK. Möte har genomförts med vice ordförande i KLM-I och en del
skriftväxling har skett. KLM-I förefaller nu fungera och även redovisningen av verksamheten. Inget svar har
inkommit från SKK. KLM-ägarna hamnar i kläm då inget besked kommer från SKK/FCI och KLM-I inte tillåter
parning där bara ena hundens ägare är medlem i KLM-I. Beslutades att SVK går med i KLM-I och att
medlemskapet utvärderas inför fullmäktige 2015.

6. Motion #8: Internationell verksamhet
Motionen ansågs besvarad.

7. Övrig fråga #1: Anpassning av SVK:s stadgar till SKK:s nya typstadga
Beslutades anta de nya stadgarna.

AU 2013/4: SKK/Föreningskommitté har meddelats om de anpassade stadgarna.

2013/7: SKK/Föreningskommitté har meddelats.

2013/8: SKK/Föreningskommitté har fastställt SVK:s anpassade stadgar.

8. Övrig fråga #2: Är det kutym att utländska förare tillåts vinna Riksprovet
Beslutades ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan.

2013/6: Anna Berg skriver motivering.

2013/8: Riksprovet är ett internationellt prov i EKL, och då måste finnas möjlighet för utländskt ekipage att
anmäla sig och även vinna. Beslutades att det liksom tidigare ska vara möjligt för utländskt ekipage att vinna
Riksprovet.
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9. Övrig fråga #3: Utländsk träning på svensk mark
Beslutades ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan.

2013/7: Peter Åström utreder frågan.

2013/8: Utreds vidare.

2014/1: Inkommen skrivelse från SVK/Jämtland-Västernorrland om att norska hundförare tränat inom
lokalavdelningens område utan att lokalavdelningen kontaktats. Enligt den norska klubbens hemsida har 7–8
träningshelger bokats upp i området. NKK har sagt upp avtalet mellan SKK och NKK gällande träning. Flera av
de svenska fågelhundsklubbarna (även SVK) har skickat in skrivelser till SKK för att få till stånd en förhandling
om nytt avtal. Inget mer kan göras än att försöka påverka SKK sam att fortsätta att bevaka frågan.

10. Övrig fråga #4: Riksprovet 2014, vem arrangerar?
Muntligt besked lämnat till SVK/Malmfälten direkt efter styrelsemöte SVK HS 2013/5 2013-05-18. Skriftligt
besked lämnat till SVK/Malmfälten när protokollet från styrelsemöte 2013/5 justerats.

11. Övrig fråga #5: Hur tillsätts FCI-delegat för de kontinentala stående
fågelhundsraserna?

Beslutades ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan och hur nomineringarna går till.

2013/7: Peter Åström utreder.

2013/8: Utreds. Ingmar Tykesson kontaktar Britt-Marie Dornéll i fråga om FCI-delegaters tillsättande.

2014/1: Marie Nylander har utsetts till Sveriges FCI-delegat.


