
Motioner till 2017 års fullmäktige. 
 

Motion 1 SVK Södra 

Motion angående förändring av examineringsprov för provledare 

 

Motionärens Yrkande 

SVK Södra yrkar att nuvarande prov för examination av provledare arbetas om med följande förändringar 

 Flervalsfrågor i samma stil som vid jägarexamen 

 Framtagande av rättningsmall 

 En fastställd nivå för vad som ska utgöra ett godkänt resultat  

 

Huvudstyrelsens övervägande 

SVK:s Domarkommitté har reviderat kompendium för provledarutbildning 2017-04-20 med   

 tillhörande övningsfrågor. 

 examinationsfrågor i form av flervalsfrågor med tillhörande rättningsmall. 

 en fastställd nivå för vad som utgör ett godkänt resultat. 

Motionärens yrkande omfattas av huvudstyrelsens uppdrag att fastställa de olika PM som styr klubbens 

verksamhet. Huvudstyrelsen noterar motionärens förslag. 

 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

 

Motion 2 SVK Södra 

Motion angående förändring av provledarutbildning 

 

Motionärens Yrkande 

SVK Södra yrkar på en för hela Vorstehklubben gemensam utbildningsform för provledare med följande tillägg 

till dagens system: 

 2 elevtjänstgöringar på, av klubben anordnade prov, med minst 12 deltagande hundar. 

 Elevtjänstgöring vid både ett eftersöksprov och ett fältprov, alternativt ett odelat prov och ett valfritt. 

 Särskild blankett ska fyllas i av tjänstgörande provledare med samma innehåll som vid 

domarelevtjänstgöring. Denna lämnas in till lokalavdelningen för beslut varefter ansökan om 

auktorisation sickas till domarkommittén enligt nuvarande ordning. 

 

Huvudstyrelsens övervägande 

 Motionärens yrkande omfattas av huvudstyrelsens uppdrag att fastställa de olika PM som styr klubbens 

verksamhet. Huvudstyrelsen noterar motionärens förslag. 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

  



Motion 3 SVK Småland Östergötland 

Motion angående ändring i reglerna kring användning av GPS-halsband på skogsprov. 

 

Motionärens Yrkande 

SVK Småland Östergötland yrkar att reglerna för användning av GPS vid skogsprov skall ändras så att 

användande av GPS-halsband vid skogsprov skall vara tillåtet. 

 

Huvudstyrelsens övervägande 

Motionären föreslår ett utökat användande av tekniska hjälpmedel vid prov.  

SVK:s regler för jaktprov §9 ”Ingen annan teknisk utrustning än pingla, halsband och/eller täcke får användas. 

Utformningen av dessa ska godkännas av domaren. Vid prov i område med rov vilt som t.ex. varg eller björn får 

GPS användas. Utrustningens handhavande beslutas av SVK.” 

SVK:s Regler för Jaktprov gäller under tidsperioden 2017-01-01- -2021-12-31 och kan inte ändras under denna 

period. 

 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

 

Motion 4 Tommy Kans 

Medlemskap i valfri lokalavdelning 

 

Motionärens Yrkande 

Alla som är medlemmar i Svenska Vorstehklubben skall kunna ansluta sig till valfri lokalklubb oavsett 

bostadsort. 

 

Huvudstyrelsens övervägande 

Medlemskapet regleras i SVK: och Lokalavdelningarnas stadgar enligt nedan.  

Klubbens verksamhet handhas även av lokalavdelningar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, 

fastställda av SVK. Lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för SVK:s stadgar, 

regler och riktlinjer bedriva SVK:s regionala verksamhet. Den geografiska omfattningen av avdelningens 

verksamhet beslutas av SVK:s styrelse.  

Som medlem i SVK tillhör man den lokalavdelning inom vars område man är bosatt. SVK kan i samråd med 

lokalavdelningens styrelse bevilja medlemskap i lokalavdelningen för person som inte är bosatt inom klubbens 

geografiska område.  

Klubbarnas stadgar regleras av SKK. Syftet är att ge stabilitet åt Lokalavdelningarnas verksamhet och 

möjliggöra ett aktivt engagemang för medlem i sin Lokalavdelning. Stadgarna medger även möjlighet för 

huvudstyrelsen att bevilja enstaka medlemmar att byta lokalavdelning. 

 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

  



Motion 5 Tommy Kans 

Motion angående förändring av åldersgräns för start på jaktprov/prov i eftersöksgrenar 

 

Motionärens Yrkande 

Åldersgräns på 9 månader för start på jaktprov och eftersöksprov tas bort eller sätts till 6 månader. 

 

Huvudstyrelsens övervägande 

Åldersgräns för start på jaktprov / eftersöksgrenar är knutna till SVK:s Regler för Jaktprov som gäller under 

tidsperioden 2017-01-01- -2021-12-31. 

SKK stambokför inte några officiella resultat för hundar yngre än 9 månader.  

 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

Motion 6 Lars-Åke Lostråle 

Utställning 

 

Motionärens Yrkande 

Spara CK i öppenklass utställning till den dag man får ett förstapris på jaktprov. 

 

Huvudstyrelsens övervägande 

I en jakthundsras bör hunden ha visat upp jaktliga kvaliteter för att få cert/ck som berättigar till SE UCh. 

SKK:s utställnings och championatregler gäller under tidsperioden 2017-01-01- -2021-12-31. 

 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

Motion 7 Lars-Åke Lostråle 

Motion angående start på prov i eftersöksgrenar 

 

Motionärens Yrkande 

Om man missar ett moment vid eftersöksprovet skall man kunna välja att göra om hela provet eller endast den 

del som man vill förbättra. 

  

Huvudstyrelsens övervägande 

Dagens provform, med båda momenten vid samma tillfälle, är väl anpassade för våra allroundhundar och dess 

avelsutvärdering. 

Motionärens förslag på förändring av regler för start på prov i eftersöksgrenar är knutna till SVK:s Regler för 

Jaktprov som gäller under tidsperioden 2017-01-01- -2021-12-31.  

 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

  



Motion 8 Lars-Åke Lostråle 

Motion angående tik/hanhundslistan 

 

Motionärens Yrkande 

Undersöka om datorprogrammet för Norges tik/hanhundslista kan användas. 

 

Huvudstyrelsens övervägande 

Motionärens yrkande omfattas av huvudstyrelsens uppdrag.  

Motionärens förslag är en kostsam omväg. Vi kan enkelt genom kontakt direkt med SKK få alla uppgifter, länk 

via registreringsnumret. Det norska systemet ser vi inte som ett alternativ för vår verksamhet.  

 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

Motion 9 Lars-Åke Lostråle 

 

Motion angående anmälan till Jaktprov/utställning mm 

 

Motionärens Yrkande 

Undersöka om det går att köpa in programmet som används av Brukshundsklubben eller Älghundsklubben. 

 

Huvudstyrelsens övervägande 

Motionärens yrkande omfattas av huvudstyrelsens uppdrag. 

Det föreslagna systemet stöder inte vår egenskapsblankett, lokalavdelningarna eller domarna vilken är den 

primära funktionen.  

 

Huvudstyrelsens förslag 

Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår huvudstyrelsen fullmäktige att avslå motionen. 

 

 

 

 


