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Fullmäktige 2013

Tid 2013-05-18

Plats Scandic Hotell, Upplands Väsby

SVK:s ordförande Ingmar Tykesson hälsade alla välkomna och förklarade fullmäktigemötet öppnat.

§ 1 Justering av röstlängden genom upprop
Upprop genomfördes. 18 delegater av 19 var närvarande. Deltagare framgår av bilaga.

§ 2 Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande för perioden
Valdes Ulla Eckerberg till fullmäktiges ordförande till nästa ordinarie fullmäktigemöte 2015.

Beslutades att inte välja någon vice ordförande för fullmäktige.

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

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet

Valdes Helen Walsh och Lennart Andersson.

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt
Beslutades enligt stadgarna angående närvaro- och yttranderätt. Endast fullmäktigedelegaterna har beslutsrätt.

§ 6 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Kallelse skickades ut med mejl till delegaterna samt lokalavdelningarnas sekreterare 18 mars. Annonsering har
skett både på hemsidan och i Svensk Vorsteh.

Förslag till dagordning, samt tillgängligt beslutsunderlag, skickades ut via mejl till delegaterna 7 maj.
Valberedningens förslag sändes inte ut förrän någon dag innan fullmäktigemötet eftersom förslaget inte var klart
tidigare.

Beslutades att delegaterna blivit stadgeenligt kallade.

§ 7 Fastställande av dagordningen
Beslutades fastställa dagordningen med följande tillägg under punkten Övriga ärenden:

Är det kutym att utländska förare tillåts vinna Riksprovet?
Utländska grupper som tränar på svensk mark – tillstånd et cetera.
Riksprovet 2014 – vem arrangerar?
Hur tillsätts FCI-delegat för de kontinentala stående fågelhundsraserna?

§ 8 Val av tre personer för förberedande av val av valberedning enligt punkt 18
Enligt stadgarna ska vid varje ordinarie fullmäktige till valberedningen väljas en sammankallande på två år och
en ledamot på fyra år. Vid extra fullmäktigemötet 2012-06-30 valdes ny valberedning, med mandatperiod som
fyllnadsval till detta ordinarie möte. Samtliga tre medlemmar i valberedningen behövde därför väljas.

För att komma i fas med stadgarnas anvisningar behövde väljas:

Sammankallande, mandatperiod 2 år
Ledamot, mandatperiod 2 år
Ledamot, mandatperiod 4 år

Valdes för att förbereda ovanstående val Agneta Ericsson, Ingemar Stöckel och Carola Pettersson.
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§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelser och årsbokslut med balans- och
resultaträkningar, redogörelse för arbetet med avelsfrågor och rapport om de
uppdrag föregående fullmäktige gett styrelsen

a) Verksamhetsberättelser och årsbokslut med balans- och resultaträkningar
Årssammanställningarna för 2011 och 2012 föredrogs av Rolf Grönstedt.

För verksamhetsåret 2012 nämndes att en ny styrelse valts och flera nya funktionärer utsetts. Ett nytt
redovisningssystem infördes, en översyn av Svensk Vorsteh genomfördes gällande besparingar, en central
jaktprovsdomarkonferens genomfördes. AvelsK genomförde en uppfödarkonferens och DataK startades upp
igen. En ordförandekonferens genomfördes i juni. En arbetsgrupp för medlemsrekrytering tillsattes eftersom
antalet medlemmar minskar något. En ny regelgrupp tillsattes för att påbörja arbetet inför den kommande
regelrevideringen. Ett försök med pejl har genomförts.

Angående balans- och resultaträkningarna nämndes att:

Bidrag för konferenser återfinns under Övriga intäkter,
Tryck & distributionskostnader (d.v.s. Svensk Vorsteh) har nu minskat kraftigt,
Kostnaderna för jaktprovsdomarkonferensen återfinns under Funktionärskostnader
Övriga externa kostnader omfattar datakostnader och utskick.

Resultatet är något bättre än budget. Jaktprovsdomarkonferensen fick något färre deltagare än budgeterat, DataK
har ej gjort budgeterade investeringar (men behovet kvarstår dock), AvelsK har både kostnader och intäkter över
budget.

Tillgångarna, som främst är finansiella, motsvaras i princip av eget kapital.

Not 4, Kortfristiga placeringar, diskuterades kort. För fem år sedan placerades överskottslikviditet i en ränte-
bärande fond. Likt alla sådana placeringar kan detta medföra viss risk. Numera bör det vara möjligt att få bättre
förräntning i bank, varför kapitalet avses att omplaceras.

De budgeterade medlen för ersättning till långväga domare nyttjas ej fullt ut.

Extra kostnader för kostnadsstället Ledning eftersom en ny styrelse valdes under 2012.

b) Redogörelse för arbetet med avelsfrågor
Föredrogs av Anette Erlandsson.

Organisationsplanen för AvelsK presenterade. Ett namnbyte har skett, från Avelsråd till Avelsrådgivare. De tre
största raserna, Korthårig vorsteh, Strävhårig vorsteh och Kleiner münsterländer ska ha en Avelsrådgivare och
två Avelsfunktionärer för att kunna fördela arbete och ansvar. För Korthårig vorsteh samt Kleiner münsterländer
söks nu en tredje person.

Arbetet bedrivs enligt SKK:s grundregler, vilka gäller för samtliga medlemmar inom SVK. Inom AvelsK har
man mycket direktkontakt med SKK.

En avelskonferens planeras 6–7/6 2014 i Herrfallet. I samband med Riksutställningen 2013 kommer en
hundvisning att genomföras och ett 30-tal hundar är anmälda.

c) Rapport om de uppdrag föregående ordinarie fullmäktige gett styrelsen
Förenklade krav för antagande av domare i eftersöksgrenarna

Föredrogs av Anna Berg. PM Utbildning jaktprovsdomare har reviderats så att kravet är att personen ska vara
medlem i SVK och ha fört hund till pris i EKL. Tidigare krävdes 2 priser.

Premiering av uppfödare vars valpar har dokumenterade egenskaper

Föredrogs av Anette Erlandsson.

Bakgrunden är att SVK har ett delegerat ansvar för sju raser. Uppfödarna producerar valparna och är därför
otroligt värdefulla. Tanken är att uppmuntra uppfödarna att få ut valparna på prov, utställningar med mera.
Många andra raser har redan olika uppfödarpriser.
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Ett förslag presenterades, där olika meriter poängsätts per hund och sedan ett antal hundar (maximalt 10) läggs
samman. Beroende på den sammanlagda poängsumman kan uppfödaren sedan erövra ett diplom i valörerna
Brons, Silver och Guld. Poängsumman kan byggas upp under flera år.

Förslaget mottogs positivt.

Uppdrogs till styrelsen att arbeta vidare med förslaget och sedan ta beslut.

Effektivisering av jaktprovsanmälan och egenskapsblankett

Föredrogs av Tom Ringholm.

Effekten av arbetet inom DataK bör vara att skapa korrekta resultat som ska gå använda i olika medier och
analyser.

Bemanningen av nyckelpositioner inom SVK är oerhört viktig. Väljer vi ett enda stort system så måste vi
sannolikt anställa personal för att sköta det på grund av komplexiteten, men om vi väljer att arbeta med fler
mindre system med olika personer som lager mellan dessa system så blir bemanningen sannolikt enklare.

DataK bör bestå av en sammankallande, en ansvarig för Lathunden, en ansvarig för Webdatabasen och en
sammankallande för Resultathanteringsgruppen (Marina Skotte).

Skillnaden mellan våra två system är att Lathunden är det suveräna analysverktyget, och webdatabasen är ett
enkelt och snabbt verktyg för resultatregistreringen.

Webdatabasen kan inte göra kvalitetsanalyser, och det finns i nuläget ett antal buggar. Det finns i nuläget inte
heller någon aktiv webdatabasansvarig, vilket är en sårbarhet.

Lathunden är ett bra system för den som kan det. Tillgång finns till djupt och kvalitativt data. Programmet ger
stöd till exempel till avelsarbetet, fullmäktige och årssammanställningar. Programmet skulle behöva
kompletteras med exteriörbeskrivningar (registreras just nu bara som bilder), utställningar, viltspår samt
export/import gentemot SKK.

En central redovisningsgrupp har skapats. Tanken är att den ska jobba med Kenneth Sundvall och kunna hjälpa
lokalavdelningarna, AvelsK och övriga med analyser från Lathunden. För närvarande har Agneta Aldor
(SVK/Östra) rekryterats till gruppen. Önskvärt är att övriga personer i gruppen kan rekryteras i närområdet så att
gruppen och Kenneth Sundvall kan träffas.

Motionen har två alternativ. Det första är att jobba med PDF-fil och det andra att jobba helt i webben. Alternativ
1 bedöms bättre då det har personer mellan de olika datasystemen som kan granska.

Tom Ringholm föredrog hur resultathanteringen går till i nuläget. Det är arbetskrävande och många felkällor
uppstår.

Därefter föredrogs den resultathantering som SVK är på väg mot. Där fylls en PDF-fil i en enda gång med
hundens grunduppgifter. Inför ett prov kopieras filen och de specifika uppgifterna för provet fylls i. Vid anmälan
på webben kan filen bifogas, vilket innebär att lokalavdelningens resultathanterare får PDF-filen i original.
Underlaget kan sedan lämnas över till provledaren som fil via mejl eller USB-sticka (testades på Gotland under
hösten). Alternativt kan papperskopia skrivas ut för fältbruk. Domaren kan skriva in all information elektroniskt i
originaldokumentet. Resultatredovisaren lägger sedan in informationen i webdatabasen. Det finns i nuläget ingen
möjlighet till direktöverföring, men all text, till exempel domarberättelsen, kan kopieras.  En papperskopia måste
dock skriva ut och arkiveras. Fälten i dokumentet är i nuläget inte tvingande.

Tom Ringholm uppmanade fullmäktigedelegaterna att fundera över vart man ska vända sig när informationen
blir felaktig och påpekade att informationen inte blir bättre än det som stoppas in i systemet.

Utförliga studier av andra klubbar och deras resultathantering har inte gjorts. Först måste de nuvarande
problemen lösas.

 Jaktprovsregler

De tidigare jaktprovsreglerna återtogs av SKK/CS och gäller från 2012-07-01.
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Utsättningspolicy

Föredrogs av Stefan Svensson.

Bakgrunden är att när dagens regelverk följs till punkt och pricka (fasan ska sättas ut 8 veckor innan prov, och
rapphöna 4 veckor) så är risken stor att fåglarna inte är kvar på provmarkerna när provet ska genomföras.

Den föreslagna utsättningspolicyn förordar utsättning på annat sätt. Fasaner sätts ut i hägn där fåglarna kan flyga
ut och in, rapphöns i öppningsbara burar i terräng där skydd finns. En fullt frisk fasan som varit utsatt i två
veckor är då fullfjädrad och har ett naturligt beteende.

Beslutades att förslaget skickas till SKK/Jakthundskommitté (som tillsatt arbetsgrupp för utsättning som ska
börja sitt arbete till hösten).

Tidpunkt för särskilda prov

Föredrogs av Anna Berg.

De särskilda proven arrangeras enligt gällande lagar, och det är viktigt att den av SKK fastslagna utsättnings-
policyn följs. Det kan bli aktuellt med särskild bevakning av särskilda vårprov på fältfågel. Analysen visar att de
kritiserade proven under våren 2011 inte gav någon större utdelning av pristagare. Analysen visar snarare på
vikten av en väl fungerande utsättningspolicy.

Detaljerad statistik presenterades för att illustrera detta. Statistik presenterades också för att jämföra vår- och
höstprov med avseende på prisnivåerna 8–10. Inte heller här förelåg några skillnader.

§ 10 Revisorernas berättelser för de två gångna verksamhetsåren
Revisionsberättelserna som yrkade på ansvarsfrihet för styrelserna under 2011 och 2012 föredrogs av Rolf
Grönstedt.

Godkändes revisionsberättelserna.

§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkningar före föregående två verksamhetsår
samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Föredrogs av Rolf Grönstedt. Vinsten för 2011 blev 82 659 kronor och för 2012 blev den 34 784 kronor.

Fastställdes resultat- och balansräkningarna.

Beslutades att balansera vinsten i ny räkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades enhälligt bevilja styrelserna ansvarsfrihet för perioden 2011–2012.

§ 13 Behandling av motioner
a) Motion 1-3: Viltspårchampionat
Motionerna inlämnade av Cecilia Linder Karlsson och Bo Karlsson, Britt-Marie Törfalk samt Magnus Eklund.

Motionerna yrkade att SVK:s raser ska kunna erövra viltspårchampionat enligt SKK:s regler.

Diskuterades om avel kommer att bedrivas på champions istället för på egenskaper/meriter. Det påpekades
vikten av att titta på helheten. Till exempel kan ett brukschampionat eller dragchampionat erövras. Viktigt att
sprida information om vad hundarna kan.

Beslutades att anta motionerna, i enlighet med styrelsens förslag.

b) Motion 4: Utökat krav för tillgodoräknande av SE JCH
Motionen inlämnad av Hans-Erik Johansson.

Motionen argumenterade för att SVK:s raser ska klara av fler olika underlag och förhållanden för att räknas som
allsidiga och yrkade därför som alternativ 1 på att förändra kriterierna för SE JCH och som alternativ 2 att utreda
nytt specialtecken för den hund som klarat en kombination av minst två fältslag.

Motionen diskuterades utförligt. Risken är att det ställs för höga ekonomiska krav på förarna vilket riskerar att
det bildas en ”elitklick”, något som torde slå negativt mot aveln. De flesta hundar har redan i nuläget pris på
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olika underlag om man räknar UKL, ÖKL och EKL, men inte nödvändigtvis om man bara tittar på EKL.
Domarkåren är tillräckligt bra på att bedöma egenskaper.

Föredrogs en analys utförd av Kenneth Sundvall.

Beslutades att avslå motionens alternativ 1 men att motionens alternativ 2 överlämnas till Regelgruppen, i
enlighet med styrelsens förslag.

c) Motion 5: Förändrat upplägg av befintlig Riksprovsverksamhet
Motionen inlämnad av Hans-Erik Johansson.

Motionen yrkade i del 1 på att slopa förbudet mot att arrangera särskilda prov i UKL samtidigt som Riksprovet
och i del 2 på att öppna för lokalavdelningar på visst avstånd från Riksprovet att få arrangera UKL-prov
samtidigt som Riksprovet.

Motionen diskuterades utförligt. I norra Sverige är det svårt att få tillgång till marker under pågående älgjakt. Det
är en kort säsong, och viktigt att få ut många UKL-hundar på prov. Riksprovet arrangeras endast under 3–4
dagar per säsong, och det finns möjlighet till såväl särskilda och ordinarie prov både före och efter Riksprovet.
Tycker vi att Riksprovet är tillräckligt viktigt för att prioritera det?

Beslutades med röstsiffrorna 12 delegater mot 6 delegater att avslå motionen, i enlighet med styrelsens förslag.

d) Motion 6: Gratis medlemskap för valpköpare som ej är medlem i SVK
Motionen inlämnad av SVK/Mellansvenska genom Kristina Söderström.

Diskuterades kortfattat vikten av att erbjuda våra nya och befintliga medlemmar ett värde av att fortsätta
medlemskapet samt hur viktiga uppfödarna och lokalavdelningarna är för rekrytering av nya medlemmar.

Beslutades att avslå motionens yrkande på gratis medlemskap men att ge Medlemsrekryteringsgruppen i
uppdrag att fortsatt utreda hur den aktiva medlemsrekryteringen ska ske, i enlighet med styrelsens förslag.

e) Motion 7: Medlemskap i KLM-I
Motionen inlämnad av SVK/Småland-Östergötland genom Johan Johansson.

Motionen yrkade på att SVK omgående ansöker om förnyat medlemskap i Kleiner Münsterländer International
(KLM-I).

Styrelsens övervägande och förslag föredrogs av Anette Erlandsson. KLM-I är ej anslutna till FCI, men har ett
samarbetsavtal med Kleiner Münsterländer Verband, som är anslutna till FCI. KLM-I syftar till att arbeta för
KLM som en ”allsidig jaktbrukshund”. Rasen kommer eventuellt att flyttas från grupp 7 till grupp 6, detta är
dock i så fall något år bort.

På KLM-I:s årsmöte har beslut tagits att länder ej anslutna till KLM-I ej får använda avelsmaterial från
medlemsländerna, och vice versa. Detta är naturligtvis något som oroar bland annat avelsrådgivarna.

Frågan har nu lyfts till FCI via SKK eftersom detta kan uppfattas som ett hot för att tvinga fram anslutning till
KLM-I.

Beslutades att avvakta slutligt svar från SKK:s diskussion med FCI innan beslut tas om medlemskap i KLM-I, i
enlighet med styrelsens förslag. Motionen ansågs därmed vara besvarad.

f) Motion 8: Internationell verksamhet
Motionen inlämnad av Jimmy Johansson.

Motionen yrkade på avsättning av medel för utbildning och uttagningar.

Anna Berg redovisade vilka möjligheter som i nuläget finns för att få bidrag, samt vilka medel som finns avsatta
i verksamhetsplanen.

Beslutades anse motionen vara besvarad, i enlighet med styrelsens förslag.
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§ 14 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan, rambudget och avgifter för de
två kommande verksamhetsåren

Verksamhetsplanen och rambudgeten föredrogs av Rolf Grönstedt.

Några ändringar gentemot det utskickade förslaget gicks igenom. Medlen för verksamheten inom ExtK flyttas
från 2013 till 2014. Gällande DataK har tidigare tagna beslut inte genomförts, men behoven kvarstår.

Bibehållen medlemsavgift föreslogs, men medlemsantalet måste öka.

Beslutades godkänna verksamhetsplanen, som framgår i bilaga, och en oförändrad medlemsavgift.

§ 15 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
Beslutades enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, välja:

Ordförande Ingmar Tykesson, omval till 2015
Ledamot Stefan Svensson, omval till 2015
Ledamot Rolf Grönstedt, omval till 2015
Ledamot Tom Ringholm, omval till 2015
Ledamot Svante Morén, omval till 2017
Ledamot Anna Berg, omval till 2017
Ledamot Anette Erlandsson, omval till 2017
Suppleant Barbro Åkesson, omval till 2015
Suppleant Patric Bergström, omval till 2015
Suppleant Thomas Johansson, omval till 2015
Suppleant Peter Åström, nyval till 2015

§ 16 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, välja:

Revisor Ulf Aronsson, omval till 2015
Revisor Bengt Eriksson, nyval till 2015
Revisorsuppleant Christina Berg, omval till 2015
Revisorsuppleant Ulla-Britt Schwang, omval till 2015

§ 17 Val av valberedning
Beslutades att till valberedning välja:

Sammankallande Roger Kempainen, omval till 2015
Kristina Söderström, omval till 2015
Patrik Sjöström, nyval till 2017

§ 18 Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 17 ovan
Beslutades enhälligt att omedelbart justera punkterna 15 – 17 ovan.

§ 19 Övriga ärenden (se § 7)
a) Anpassning av SVK:s stadgar till SKK:s nya typstadga (gällande från 2012-01-01)
Bakgrunden är att SKK utfärdat nya typstadgar som gäller specialklubbar samt deras lokalavdelningar.

Ingmar Tykesson föredrog styrelsens förslag.

Beslutades att enhälligt anta de nya stadgarna enligt bilaga.

b) Är det kutym att utländska förare tillåts vinna Riksprovet?
I andra klubbar är det ovanligt att utländska förare kan vinna själva riksmästerskapet. Riksprovet är dock ett
internationellt prov (CACIT), så det vore konstigt om detta inte kunde vinnas av utländska förare.

Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan.



Protokoll, SVK 7 (7)

Fullmäktige 2013

c) Utländska grupper som tränar på svensk mark – tillstånd et cetera
Det har varit vissa problem med regelverket mellan SKK och NKK. Detta är dock inget som kommit till
styrelsens kännedom under 2012.

Beslutades att uppdra åt styrelsen att utreda frågan.

d) Riksprovet 2014 – vem arrangerar?
SVK/Malmfälten har tillfrågats om att arrangera Riksprovet 2014 och accepterat att göra så givet att det kan ske
under vissa datum. Man behöver få ett besked om detta är godtagbart.

Beslutades att styrelsen behandlar ärendet under konstituerande styrelsemöte.

e) Hur tillsätts FCI-delegat för de kontinentala stående fågelhundsraserna?
Frågan diskuterades kortfattat. SKK tillsätter FCI-delegaterna.

Beslutades att uppdra åt styrelsen att utreda frågan och hur nomineringarna går till.

§ 20 Mötets avslutande
Fullmäktiges ordförande, Ulla Eckerberg, tackade för dagen och de trevliga och vettiga inläggen i
diskussionerna.

SVK:s ordförande Ingmar Tykesson avslutade mötet och tackade Ulla Eckerberg för väl förrättat värv, och
avtackade samtidigt Patrik Sjöström för arbetet i styrelsen.

Bilaga § 1: Deltagarförteckning
Bilaga § 14: Verksamhetsplan 2014-15
Bilaga § 19a: Stadgar

Svante Morén
Protokollförare

Ulla Eckerberg
Fullmäktiges ordförande

Helen Walsh Lennart Andersson


