Senaste nytt från styrelsen juli-december 2016
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Kalendarium 2017 förbereddes med hänsyn till de olika aktiviteterna under SVKs 100-årsjubileum.
I Södra kommer Skåneprovet, Frisk´s prov och Sena elit att anordnas. Endast delade prov kommer att hållas.
Särskilda prov samt träningsträffar där löshundar förekommer kommer att begränsas till 10 månader. Prov och
träning tillåts 1/1-30/4 samt 1/7-31/12. Hundar i lina så som Viltspårträning och prov kommer att tillåtas.
4 frysar ägs av klubben, Karéns respektive Paul Nilsson har två var. Kostnadsersättning för frysarna baseras på
500 kwh/frys/år. Det betyder ca 500 kr/år och frys. Ersättningen kommer att betalas ut i slutet av varje år mot
ersättningsblankett.
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Frisks medel 2016 beslutades användas för inköp av priser till fältprovet Frisks minne. Frisk´s medel för 2017
beslutades användas till inköp av Jubileumsboken som vinster och priser vid prov och utställningar.
Utbildning till viltspårdomare för Håkan Nilsson beviljades.
Södra kommer att anordna ett Jubileumsfullbruksprov i början av oktober.
SKKs funktionärsstipendium för fortbildning inom jaktprovsverksamhet har utlysts och kommer att ansökas för
Paul Nilsson, för att besöka jaktprov i Tyskland eller Finland.
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Paul Nilsson har tilldelats ett funktionärsstipendium av SKK, vilket ska användas för en studieresa till ett jaktprov
i Finland eller Tyskland.
Anmälningsförfarandet för prov har återigen förtydligats:
För löptikar återbetalas startavgiften. För skadad hund återbetalas startavgiften mot veterinärintyg, inom en vecka.
En bortlottad hund får startavgiften återbetald. Vid överinbetalning återbetalas överskridande belopp. Om en hund
avanmäls efter anmälningstidens utgång återbetalas ej startavgiften även om reserv kan sättas in. Vid avanmälan
innan anmälningstiden löpt ut återbetalas startavgiften oavsett skäl.
Frisks medel 2016 (utöver Frisks prov) kommer att användas till inköp av bronsfasaner från konstnären Lena
Cedergren från Ven. 2017 års medel kommer att gå till inköp av Jubileumsboken.
Markhyran fr o m 2017 för fältprov sätts till 5000 kr per dag och grupp om 12 ekipage.
Startavgiften ändras ej.
En motion kring provledarutbildningen kommer att lämnas till SVK Fullmäktige 2017.
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