Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2017-03-02 kl. 1900
Närvarande: Dick Wedin, Göte Roman, Bo Ynger, Stig Bertilsson, Sven Granström och Folke
Johansson (sammankallande). Ej närvarande: Björn Aspelin
1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Gammal/Ny ledamot från norr
Folke inledde med att avtacka Dick för hans tid i Jaktprovskommittén och för det stora arbete
han lagt ner där. Dick tackade för tiden i Jpk som han tycker har varit en rolig tid. Till ny ledamot
har invalts Sven Granström.
3 Val av sekreterare.
Sven Granström valdes till sekreterare
4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
5 Val av justerare.
Stig Bertilsson valdes att justera dagens protokoll.
6 Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokollet lades till handlingarna.
7 Viltspårsfrågor.
Göte informerade om dagsläget. Resultat utlagda på hemsidan sedan en tid tillbaka. Utskickat
nya regelböcker till LA. Begärt svar från LA när man avser arrangera ordinarie prov, dålig
svarsfrekvens. Folke föreslog att Göte skickar ut en påminnelse och i denna anger datum när svar
skall vara insänt.
Inbjudan från Norge att delta i en vänskapskamp i viltspår 2017.
Beslut: Jpk anser att vi i nuläget ej är mogna att delta i ett utbyte p.g.a. att verksamheten ute hos
våra LA för närvarande har för dålig status, för få klubbar arrangerar Ordinarie Prov bl. a.
8 Drevprovsrapporteringen
Folke informerade om antal drevprov för 2016/2017, 328 st prov inrapporterade till dagens
datum. Klar ökning från föregående år. Slutrapportering förväntas bli klar under april.
9 Utredning om alternativt SM - Lägesrapport
Folke informerade om en enkät som av Arbetsgruppen för detta ärende lagts ut på hemsidan.
Resultatet av enkäten kommer att styra Arbetsgruppens fortsatta diskussioner.
10 SM 2017 arrangör
Region Syd står i tur för arrangemanget. Västsvenska BlK är tillfrågad om att genomföra
arrangemanget. Region Syd/Stig håller kontakten med VBlK och tar upp ärendet på kommande
regionmöte.
11 Introduktion nya drevprovsregler
Folke informerade om att man nu kommit fram till att det är dags att trycka de nya
Drevprovsböckerna och att man från våra LA tagit in önskemål om hur många böcker varje LA vill ha.

Målsättning att dom skall vara klara att distribueras före den 1/6 till LA. Utbildning av dom nya
reglerna bör ske i samverkan med andra klubbar (drever, basset). Folke tar upp frågan om att ta fram
en PM för stöd vid införande av de nya reglerna.
12 Verksamhetsberättelse för 2016
Folke sammanställer verksamhetsberättelsen för JpK tillsammans med Götes rapport om viltspår.
13 Övriga frågor
a) Nytt rapporteringssystem för jaktprov
Folke informerade att SKK håller på ta fram ett nytt system för detta. P.g.a. att andra IT system som
SKK tar fram tar längre tid än beräknat kommer ett nytt system ej vara klart till nästa säsong. Det
betyder att vi måste anpassa Jyckedata enligt dom nya reglerna, ett arbete som redan är påbörjat.
b) Ansökningar om bruksuppfödarpris, riksdiplom etc. kommer att handläggas av Sven och Folke
c) Småhunds SM
Dick frågade om statusen för Småhunds SM. Göte ingår i en arrangemangsgrupp för detta men inget
har hänt i frågan. Ärendet ligger hos Bassets representant och Folke åtog sig att stöta på i detta
ärende.
d) Aktivister vid drevprov
Sven ställde frågan om behovet av att ta fram några riktlinjer hur man skall agera om aktivister
kommer och stör våra tävlingar, typ så som hände vid årets Räv-SM för stövare. Dess riktlinjer bör tas
fram som stöd till arrangerande klubbar. Sven återkommer med förslag till nästa möte.
14 Nästa möte
Nästa möte 8 juni kl. 1900. Kallelse utsänds i god tid.
15 Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli
föremål för ändring av SBIK/BCS
Vid protokollet

Justeras

/Sven Granström/

/Stig Bertilsson/

