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Plats Scandic Hotell, Upplands Väsby 

§ 1 Mötets öppnande 
SVKs ordförande Ingmar Tykesson hälsade alla välkomna och förklarade fullmäktigemötet öppnat. Programmet 
för fullmäktigehelgen föredrogs. 

§ 2 Justering av röstlängden 
Upprop genomfördes. Deltagare framgår av bilaga. Två representanter närvarar från samtliga lokalavdelningar 
utom SVK/Gotland, som saknar representation. 

§ 3 Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande för perioden 
Valdes Ulla Eckerberg t i l l fullmäktiges ordförande ti l l nästa ordinarie fullmäktigemöte 2017. 

Beslutades att inte välja någon vice ordförande för fullmäktige. 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Styrelsen anmälde Svante Morén som protokollförare. 

§ 5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 
protokollet 

Valdes Johan Nilsson och Hans-Erik Johansson till att förutom mötesordförande justera protokollet. De valda 
justerarna är dessutom rösträknare. 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer 
enligt § 7 mom 6 

Beslutades enligt stadgarna angående närvaro- och yttranderätt. Endast fullmäktigedelegaterna har beslutsrätt. 

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
Kallelse skickades ut med mejl t i l l delegaterna samt lokalavdelningarnas sekreterare och ordförande 11 mars. 
Annonsering har skett både på hemsidan och i Svensk Vorsteh. 

Beslutades att delegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

§ 8 Fastställande av dagordningen 
Beslutades fastställa dagordningen. 

§ 9 Val av tre personer för förberedande av val av valberedning enligt punkt 19 
Valdes Lennart Andersson, Stefan Svensson och Lisa Danielsson ti l l förberedande valberedning. 

§ 10 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet 
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 

Årsredovisningarna för 2013 och 2014 föredrogs av Rolf Grönstedt. Styrelsen föreslog att balansera resultaten i 
ny räkning. 

Avelsarbetet föredrogs av Anette Erlandsson. 

Revisorernas berättelse föredrogs av Rolf Grönstedt. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för 2013 och 2014. 

Beslutades godkänna årsredovisningarna för 2013 och 2014. 

§11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 

Beslutades fastställa balans- och resultaträkning för 2013 samt 2014 samt överföra resultatet i löpande räkning. 
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§ 12 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte gett till styrelsen 
Ingmar Tykesson föredrog styrelsens rapport angående uppdragen från föregående fullmäktigemöte. 

Beslutades godkänna styrelsens rapport. 

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 och 2014. 

§ 14 Behandling av ärenden som påverkar budget 

a) Motioner 
Motion 1 - Provverksamhet i l K L 

Motionen inlämnad av styrelsen för SVK/Jämtland-Västernorrland. 

Styrelsen yrkade att motionen skulle avslås. 

Beslutades avslå motionen med 12 röster mot 6. 

Motion 2 - Utbildning av domare vid Riksprovet 

Motionen inlämnad av styrelsen för SVK/Jämtland-Västernorrland. 

Styrelsen yrkade att motionen skulle avslås 

Beslutades anta motionen. 

Motion 3 - Införande av ekonomiskt stöd för medlemsvän-ande verksamhet 

Motionen inlämnad av styrelsen för SVK/Jämtland-Västernorrland. 

Styrelsen yrkade att motionen avslås samt att en marknadsstrategi tas fram inför 100-årsjuilbeumet. 

Beslutades avslå motionen och uppdra åt styrelsen att ta fram en marknadsstrategi inför 100-årsjubileumet. 

Motion 4 - Nya specialtecken för jaktchampionat 

Motionen inlämnad av Hans-Erik Johansson, SVK/Jämtland-Västernorrland. 

Styrelsen yrkade att motionen skulle avslås. 

Beslutades avslå motionen. 

Motion 5 - Provledarutbildning utökas från 3 till 5 år 

Motionen inlämnad av Hans-Erik Johansson, SVK/Jämtland-Västernorrland. 

Styrelsen yrkade att motionen skulle avslås. 

Beslutades anta motionen med 11 röster mot 5. 2 avstod från att rösta. 

b) Beslut angående inriktning på exteriörbeskrivningsverksamheten 
Föredrogs av Anette Erlandsson då Barbro Åkesson, sammankallande i Exteriörkommittén, inte var närvarande. 

Det föreligger tre alternativ: 

1. Utöka fullt ut med kraftig ekonomisk investering i utveckling av resultathantering och analys. 

2. Fortsatt verksamhet (med utvärdering ti l l fullmäktige 2017) utan investering i resultathantering/analys. 

3. Avsluta verksamheten. 

Styrelsen föreslog att verksamheten fortsätter enligt alternativ 2. 

Beslutades fortsätta med exteriörbeskrivningar för samtliga raser. Resultaten samlas i en excelmall, som 
publiceras på hemsidan. 

Beslutades enligt styrelsens förslag (förslag 2) vilket bl.a. innebär att en utvärdering av verksamheten 
presenteras vid ordinarie fullmäktige 2017. ~ 
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c) Presentation av inriktning på SVK:s 100-årsjubileum 
Föredrogs av Ulla Eckerberg. 

En jubileumslogotyp har tagits fram för att användas i annonsering, kataloger och profilprodukter. Logotypen 
används förstås också t i l l jubileumsarrangemangen. 

Aktiviteter planeras under hela året. Viktigt att alla hjälps åt och samarbetar. Styrgruppen utgörs av SVK/AU. 
Projektledare är Ulla Eckerberg, ansvarig för marknadskommunikation är Lotta Ivarsson. Redaktör för 
jubileumsboken är Anette Gustafsson. 

Kommunikation behövs bland annat via tidningar, hemsida och en framtida Facebook-sida. Sponsring är en 
viktig del i detta. Detta diskuteras vidare under fullmäktiges diskussionsdag. Marknadskommunikationen har 
inte påbörjats ännu då det behövs konkreta datum för arrangemangen. 

Jubileumsprov planeras även på fjäll och i skog samt ett FBP. Den stora finalen blir Jubileumsprovet 
(Riksprovet) på Gotland. Tankar finns på en jubileumskamp mellan lokalavdelningarna där vid varje provtillfälle 
de två bästa resultaten från respektive lokalavdelning räknas. Efter jubileumsprovet på Gotland räknas alla 
proven samt utställningen samman som ett extra "tävlingsmoment". 

§ 15 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 
Föredrogs av Rolf Grönstedt. 

En rambudget för 100-årsjubileet har lagts in i budgetförslaget. Jubileumsboken är mycket viktig. Fler sålda 
böcker ger större ekonomiskt utrymme för aktiviteterna. 

Beslutades godkänna styrelsens förslag på budget- och verksamhetsplan enligt bilaga. 

§ 16 Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter. 

Beslutades att medlemsavgifterna behålls oförändrade under 2016 och 2017. 

§ 17 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 

Valdes enhälligt Ingmar Tykesson ti l l ordförande (omval) t i l l 2017. 

Valdes t i l l ordinarie ledamöter Rolf Grönstedt (omval), Dag Teien (nyval) och Mats Johansson (nyval) t i l l 2019. 
Kvarstående ledamöter valda t i l l 2017 (vid fullmäktige 2013) är Anna Berg, Anette Erlandsson och Svante 
Morén. 

Valdes t i l l suppleanter Göran Mattson (nyval), Anna Klockervold (nyval), Mikael Burck (nyval) och Andreas 
Nyquist (nyval) t i l l 2017. 

§ 18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 
Valdes t i l l revisorer Roul Fahlin (nyval) och Thomas Johansson (nyval) t i l l 2017. 

Valdes t i l l revisorssuppleanter Ulla-Britt Schwang (omval) och Annika Larsson (nyval) t i l l 2017. 

§ 19 Val av valberedning enligt punkt 9 
Valdes Roger Kempainen (omval, t i l l 2019) och Per Ekenbäck (nyval, t i l l 2017) till valberedningen. Patrik 
Sjöström är vald t i l l 2017 vid fullmäktige 2013. 

Valdes Roger Kempainen ti l l sammankallande i valberedningen. 

§ 20 Beslut om omedelbar justering av punkterna 17 - 19 
Beslutades om omedelbar justering av § 17-19. 
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§ 21 Övriga ärenden 

a) Revidering av regler för jaktprov, FBP och championat 
Jaktprovsreglerna 

Föredrogs regelgruppens sammansättning, arbetsgång och slutliga förslag av Ingemar Stöckel. 

Beslutades angående § 4 "RÄTT ATT DELTA OCH HINDER FÖR DELTAGANDE" i enlighet med 
regelgruppens förslag att texten ska lyda: 

Rätt att delta 

Rätt att delta har hund av SVK:s raser tillhörig medlem i SVK eller i motsvarande utländsk vorstehklubb 
och förd av medlem i SVK eller i motsvarande utländsk vorstehklubb. 

För rätt t i l l deltagande gäller därutöver att: 

1) svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK; 

2) utlandsägd hund ska vara införd ti l l Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser. För utländsk 
hund som inte tidigare deltagit i hos SKK registrerad aktivitet och därmed inte är stambokförd, ska före 
provstarten ti l l arrangören lämnas en tydligt läsbar kopia av registreringsbeviset. Kopian ska företrädesvis 
vara digital men kan vara en papperskopia. Kopian ska bifogas anmälan t i l l provet; 

Resterande text i § 4 lämnas orörd. 

Beslutades angående § 9 "FÄLTARBETE OCH APPORT ARBETE" i enlighet med regelgruppens förslag att 
texten ska lyda: 

Hunden ska provas som stående fågelhund vid prov på ripa, morkulla, fält- eller skogsfågel. Annan fågel 
eller annat vilt kan beslutas godkännas av SVK. 

Hundarna provas parvis. Då förhållandena inte medger parvis prövning, exempelvis i täckt terräng eller 
vid dimma, provas hundarna en och en. 

Ingen annan teknisk utrustning än pingla, halsband och/eller täcke får användas. Utformningen av dessa 
ska godkännas av domaren. Vid prov i område med rowil t som t.ex. varg eller björn får GPS användas. 
Utrustningens handhavande beslutas av SVK. 

För fältbetyg 4 ska hunden provas under minst 20 minuter, för fältbetyg 5 och 6 minst 30 minuter och för 
fältbetyg 7 och däröver gäller för UKL riktvärdet 45 minuter och för ÖKL och EKL riktvärdet 60 
minuter. Domaren bedömer när hunden är färdigprovad och kan då också tillämpa en kortare provtid. 

Så snart domaren bedömer att en hund inte kommer att kunna godkännas har domaren rätt att avbryta 
provet för hunden i fråga. 

I UKL ska särskilt värdesättas tidigt utvecklade och arbetsvilliga hundar med god jaktlust och goda 
jaktanlag. Eventuella brister i dressyren får inte i nämnvärd grad påverka betygsättningen av 
helhetsintrycket. I UKL behöver fågel inte fällas men i jaktbar situation ska skott lossas i samband med 
stånd och resning eller flög. Domaren avgör om situationen är jaktbar. Betyget påverkas inte av huruvida 
fågel fälls eller inte. 

I ÖKL och EKL ska skott ha lossats i samband med stånd och resning eller flög för att hunden ska kunna 
godkännas. Vidare bör fågel vara fälld i samband med stånd och resning. 

Om hunden uppvisar ett utmärkt viltarbete och helhetsintrycket i övrigt är utmärkt är detta tillräckligt för 
att även betyg 8 eller högre skall kunna utdelas. 

Resterande text i §9 lämnas orörd. 

Beslutades angående § 10 "VATTENARBETE" i enlighet med regelgruppens förslag att texten ska lyda: 

Hundens vattenpassion samt dess förmåga att arbeta och apportera i vatten ska provas. Vid startplatsen 
ska domaren meddela föraren provområdets gränser. Särskild tidsfrist för vattenarbetets utförande bör inte 
meddelas men domaren har rätt att avbryta provet. Hundar som ännu inte provats ska anvisas en bestämd 
uppehållsplats från vilken de inte kan iaktta pågående vattenarbete. Vid vattenarbetet ska användas för 
ändamålet lämplig fågel. Hunden ska på förarens kommando raskt och villigt gå i vattnet. Hunden ska 
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rätta apportgreppet efter fågelns/apportobjektets tyngd och art och bringa det till föraren. Apportgreppet 
får inte vara sådant att det skadar viltet. 

Annat apportobjekt kan beslutas godkännas av SVK. 

Extra hjälp såsom ytterligare skott eller stenkastning far inte förekomma. 

Resterande text i § 10 lämnas orörd. 

Beslutades godkänna de reviderade reglerna. 

Championat 

Diskuterades ingående angående föreslagna förändringar av SE JCH samt förslaget att infora SE FBP. 

Beslutades med röstsiffrorna 11 mot 7 att i enlighet med regelgruppens förslag hos SKK ansöka om: 

Ändring av meriteringskraven för Svenskt Jaktprovschampionat (SE JCH) t i l l : 

Två 1 :a pris i elitklass i Sverige. 

Betyget godkänd i anlagsklass på viltspårprov. 

Lägst Very Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning. 

Införande av Svenskt Fullbrukschampionat (SE FBCH) med meriteringskraven: 

Två 1 :a pris på fullbruksprov i Sverige. 

Lägst Very Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning. 

Beslutades behålla nuvarande meriteringskrav for Svenskt Utställningschampionat (SE UCH). 

Regler för fullbruksprov 

Beslutades att reglerna för fullbruksprov förblir oförändrade. 

b) Kostnadsfördelning vid domarutbildning 
Föredrogs av Dag Teien. 

Nuvarande princip för fördelning av kostnaderna för domarutbildningen är att SVK HS betalar 50 % och 
resterande 50 % fördelas på de deltagande lokalavdelningarna (1 andel per deltagande elev). 

Styrelsens föreslog att SVK HS betalar 50 % av kostnaden och att resterande 50 % fördelas lika mellan samtliga 
lokalavdelningar då domarna är en gemensam resurs som alla lokalavdelningar nyttjar. 

Beslutades att fördela kostnaderna för domarutbildning så att SVK HS betalar 50 % och att resterande 50 % 
fördelas lika på samtliga lokalavdelningar. * . 



Protokoll, SVK 6 (6) 

Fullmäktige 2015 

§ 22 Mötets avslutande 

Fullmäktiges ordförande Ulla Eckerberg tackade för sig, och överlämnade ordet t i l l SVK:s ordförande Ingmar 
Tykesson. 

SVK:s ordförande Ingmar Tykesson tackade för förtroendet att få fortsätta att driva klubben, samt delegaterna 
för sitt goda arbete och Ulla Eckerberg för arbetet under dagen. 

Ingmar Tykesson avtackade närvarande avgående styrelsemedlemmarna Patric Bergström och Tom Ringholm. 

Ingmar Tykesson förklarade SVK:s fullmäktige 2015 för avslutat. 

Bilaga § 2: Deltagarförteckning 
Bilaga § 15: Verksamhetsplan 2016-17 
Bilaga § 21a: Reviderade jaktprovsregler och championatbestämmelser 

Svante Morén 
Protokollförare 



Justeringsanmärking, fullmäktigeprotokoll för fullmäktige i Upplands-Väsby, 150509 

Under paragraf 21, rubriken "Championat" gällande ändring av meriteringskraven för SEJCH, Röstade 
fullmäktige Mot regelgruppens förslag till ändringar av meriteringskraven med rösterna 18 mot 3. 
Därefter togs, efter längre diskussion, ännu ett beslut i samma fråga, med det resultat som framgår 
av protokollet under paragraf 21, samma rubrik. 

I övrigt inget att tillföra eller anmärka till protokollet. 

//Johan Nilsson, SVK Småland-Östergötland 


