Protokoll från möte 2018-03-07 med B-provskommittén i SSRK Östra
Närvarande: Pehr Söderman, Gun Eriksson, Marie Elgström via telefon
Frånvarande: Therese Andersson

1. Arbetsformer för kommittén
Ca 4-5 möten/år, inför provsäsongen, avstämningspunkter.
Både Marie och Therese kan behöva närvara via telefon, men kan vara svårt om de
behöver det samtidigt.
Mycket frågor kommer till Pehr. Dessa kommer att mailas till hela gruppen.
Vi kommer att enas om ansvarsområden.
2.

Sammanställning av 2017, erfarenheter
Har varit mycket bortlottningar i Nkl och Ökl, några Ekl har haft tomma platser,
speciellt dubbelproven. Dummies verkas generera färre anmälningar, vilket kan
vara en förklaring.

3. Status för prov 2018
Vårens prov är nu godkända av HS och publicerade i SSRK Prov. En fördröjning av
godkännandeproceduren berodde på en provledare som var aktiv i SGL.
Funktionärsprovet 22 april ställdes in. Pehr ska kontakta Öja o Enköping, båda Ökl,
om något av de höstproven kan bli ett funktionärsprov.
Höstens prov måste godkännas av HS.
TollarSpecialen tor-sön första veckan i augusti. Ev TJP höst
4. Provledarträff 2018
Datum 17 mars. Tar upp bl a ändringar i regelverket inför provsäsongen,
samordnar vilt, delar ut mtr, protokoll, rosetter.
Funktionärsförsörjning: komplettera KNACK med funkisar, skyttar, Cprovsdomare. Marie gör detta.
Önskemål även om genomgång av SSRK Prov, eller en frågestund?
5. Provledarutbildning 2018
Datum 7 april. Plats Bogesund Jaktgården. Instruktör Ingela Funck.
Kursmatrial är provreglerna.
6. Preliminär planering för 2019
Anne Nerell, vår domarbokare behöver provprogrammet efter provledarträffen.
Pehr gör en preliminär version efter avstämning med provledarna den 17/3.
7. Viltförsörjning
Mats Lindmark samordnar. Marie erbjuder sig att hjälpa till.
Viltets skick är inte alltid det bästa. Poängterades vikten av att förvaring och
packning görs rätt.
SSRK Östra har tre frysar. En stor på Bogesund med mest änder, Mats har en och
Jörgen Norrblom har en, för Enköpingsprovet.
Svårast med vit- och svartfågel.
8. Vandringspriser
Hur göra med dessa fortsättningsvid? -En fråga att ta upp på provledarträffen.
Gabriell har uppdaterat statusen om vandringsprisen.

9. Ekonomi och redovisningar
Gun tittar på om blanketten i KNACK kan förenklas. Redovisningarna och kvitton
skickas fortsättningsvis till Gun.
10. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 23 Maj

Vid pennan
Gun Eriksson

