
Motion om internationell verksamhet
Jag lämnar här med en motion till fullmäktige 2013 om internationell verksamhet inom SVK.

Efter att ha representerat Sverige de senaste 3 åren vid VM för stående fågelhundar anser jag att det
saknas ett engagemang inom SVK för de internationella proven. Det måste bli riktiga uttagningar som
anordnas av SVK samt att våra domare måste besitta den kunskap om vad som krävs för de olika
raserna vid de internationella mästerskapen som Europacupen och VM.

Om vi inte deltar vid dessa tävlingar kommer heller inte våra domare att få möjlighet att döma vid
större mästerskap. Därför är det viktigt att vi kan representera Sverige vid dessa tävlingar. Då Sverige
är en liten del av fågelhundsvärlden anser jag att det finns mycket att lära från de övriga länderna.
Detta är också viktigt avseende avel då det finns många bra hundar ut i Europa.

Som det fungerar idag får deltagarna själva bekosta uttagning samt övriga kostnader som resa, logi
för att representera SVK och Sverige och från SKK utbetalas ett mindre resebidrag.

Jag anser att det borde avsättas medel för utbildning samt för uttagningar från SVK:s sida. Dessa
medel borde vara i storleksordningen 5 000 – 10 000 konor per år.
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Övervägande
I ”PM för Jaktprov inkl. Riksprov” under rubriken ”Ekonomi” går att läsa följande:

Bidrag från SKK

Kostnader som kan ersättas är anmälningsavgifter, resor och logi. Ansökan görs i god
tid före aktuellt prov/mästerskap av SVK:s sekreterare. SKK:s landslagsfond bidrar med
ett fast belopp för varje deltagare och står därutöver för anmälningsavgifterna. Efter
det att SVK erhållit bidraget från SKK utbetalas ersättningen till deltagarna mot
reseräkning med underlag.

SKK anger:

§ 26 Ansökan om bidrag från Landslagsfonden

Bidragsberättigade tävlingar är EM, VM eller motsvarande som hålls under FCIs flagg.
Antal tävlingar per tävlingsform begränsas till max en per år och klubb. Uppdelning i
raser, singel/parklass etc. räknas generellt som en tävlingsform när tävlingen sker vid
samma tillfälle. Nordiska mästerskap är inte bidragsberättigade, undantag är Junior
Handling. SKK betalar anmälningsavgifter fullt ut för bidragsberättigad tävling. Max
25 000 kr per lag och tillfälle betalas ut.



Resebidrag utgår med 1 000 kr per deltagare vid resa inom Norden och 2 000 kr per
person utanför Norden. Det dubbla beloppet utgår för ungdomar under 18 år dvs.
2 000 kr vid resa inom Norden och 4 000 kr för resa utanför Norden. Bidrag betalas ut
till klubb som är ansluten till SKK eller till person som av klubben fått delegation att
ansvara för landslaget.

Klubb som fått bidrag ett år och inte uppfyller kravet på återrapportering till SKK en
månad efter avslutad tävling kan inte söka bidrag kommande år.

SVK:s verksamhetsplan 2012 2013
I verksamhetsplanen för år 2012 respektive 2013 finns 15 000 kr avsatt för internationella uppdrag
med fokus på domarutbyte.

Huvudstyrelsens förslag
Styrelsen anser därmed motionen besvarad.


